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VOORWOORD
U houdt het in de hand, het Jaarboek 1988 van de stad Maastricht. Dankzij particulier
1nit1alief kon dit worden uitgegeven zoals ook de jaarboeken 1984/85/86 en 1987,
waarmee een door de gemeente in 1952 gestarte traditie wordt voortgezet.
Wat uiterlijk betreft kan deze nieuwe editie aansluiten in de rij van haar voorgangers.
Wat inhoud betreft kan van een geheel eigen identiteit worden gesproken.
Het is een kruising geworden van volksalmanak, kroniek, agenda, verslag, encyclopedie
en statistische berichten. Behalve de maandindeling is verder iedere chronologische
opeenvolging van vermelde feiten in de tekst een toevalligheid.
Er lag geen concept klaar volgens welk een literair kleinood zou moeten ontstaan, terwijl
geen diepgaande beschouwingen werden opgezet met betrekking tot de norm, waar·
aan de feiten moesten voldoen om 1n het boek te worden vermeld.
De doorslaggevende voorwaarde om als feit in de kolommen van dit boek verzeild te
raken werd door het Maastrichtse volk zelf bepaald. Over zulk een feit moest worden
gepraat door de bakker en de huisvrouw, de slager of de buschauffeur, op de
bridgeclub, in de bejaardensoos of ergens aan de stamtafel, in het dameskransje of aan
de bar van de sociëteit, in de bedrijfskantine, in de friture, aan de viskraam of op een
plotseling moment van stilte tijdens een studentikoze caféjool, dàn bleek duidelijk dat het
voor hét volk belangrijk was en derhalve de moeite waard om in het jaarboek te worden
vermeld. De beperkte omvang noopte overigens toch tot het maken van keuzes. Alles
vermelden zou een te omvangrijk boek worden.
Moge echter deze "pro memorie" een grote steun zijn voor het geheugen, wanneer het
erom gaat 1988 in herinnering te halen.
Het jaarboek moge de lezer evenveel genoegen verschaffen als de schrijver beleefde
aan de samenstelling ervan.
Verder is het hier de plaats dank te brengen aan de leden van de redactie, die ervoor
zorgden dat teksten en foto's netjes en in de juiste vorm op de bestemde plaats in dit
jaarboek terechtkwamen.
Bèr Sondeijker

Maastricht. 31 december 1988
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Nadat op last van de Dienst van het IJkwezen m
Delft het 1aar 1987 met één seconde was
verlengd begonnen 60 176 Maastrichtse
vrouwen en 55.726 Maastrichtse mannen
samen 115.902 inwoners. met hun 6450
ingeschreven en 3500 ~legale honden aan het
nieuwe iaar. Buiten was het 10 graden CelSlus
boven nul en het vuurwerk knalde boven de
daken. terwi1I binnen in hel stadhuis de
gemeentebegroting voor 1988 gereed lag
Gedeputeerde Staten van Limburg lieten echter
weten deze niet te willen goedkeuren. omdat
Maastricht achter bleek te z11n mei v11f
jaarrekeningen. GS voelden zich bezorgd over
het ontbreken van 1n hun ogen betrouwbare
gegevens Wethouder van F1nanc1ên.
Economische Zaken en Werkgelegenheid
mr Th(eo) Vermeegen nam dal met en liet de
begroting door hel accountantsbureau van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
onderzoeken. Dil bureau verklaarde dat de
begroting op een aanvaardbare manier tol stand
was gekomen
Door een grote krachtsinspanning slaagde de
gemeente enn de voor februari voorziene
éénmarige uitkering reeds 1n 1anuan af te ronden.
Deze lot dan toe 1aarl11kse uitkering gebeurde
ovengens voor het laatst en was bedoeld om de
koopkracht van mensen met een mmmum
inkomen ietwat op peil te houden Er werden
4200 aanvragen afgehandeld. Dat wil zeggen.
er werd een bedrag van rond twee milioen
gulden uitgekeerd. Het personeel van de
gemeenteh1ke Dienst van Sociale zaken en
Welz11n werkte regelmatig over en kreeg hulp
van twee extra medewerkers. Volgens de
gemeente kwamen nog 560 mensen méér 1n
aanmerking voor een uitke11ng. maar deze
hadden tegen het einde van de maand nog rnets
van zich talen horen

Maastrichts Expositie & Congres Centrum

mecc

MECC
De lange lijst van acUv1te1ten die voor Maastricht
voor het nieuwe 1aar waren gepland vermeldde
twee gigantische toppers hel begin van de
werkzaamheden voo1 hel nieuwe muz1ekhu1s
achter het Generaalshu1s aan het Vrijthof en de
o!fic1ëte opening van het Maastrichts ExpoSJhe &
Congres Centrum einde september Het enorme
complex van het MECC werd echter rêeds op
woensdag 61anua11 in gebruik genomen.
Maastrichts burgemeester mr Ph(1hp) Houoen
overhandigde aan algemeen directeur
Lr D. Stapel een reuzensleutel waarna deze zich
op ZlJn beUl1 revancheerde door de
burgemeester het naambordie van de Eurohal
lerug te geven omdat vanai dat moment a e
Euroha!evenementen 1n het MECC zouden
plaats vinden Directeur Stapel sprak z11n zorg u1
He/ MECC ~1llV'. I een sieufaoos.ne 1)4 ae opgang van de stad 111 de >'aar. der >'olkeren. Otrectew Stapel onr'<ailg! ae
over de te verwachten verkeersstromen door
s eu:e "an hel comp,ex \/On burgerr.eesier Hotst·en bit ce 1ngeb11 mem rg
Randwyck.
Het nieuwe complex kostte 160 m1l1oen gulden
Waal laat ~ m'Jll au~o en /100 vma iX 'm1e111g?
waaraan de overheid 80 m111oen b11droeg
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De directie liet in de loop van de maand weten.
dat het tekort dil jaar 10,5 miljoen gulden zou
bedragen. Daarvan dekt de gemeente Maas·
tncht 6,4 miljoen. De rest komt voor rekening
van Wilma en Golden Tulip I KLM. Wethouder
Vermeegen deelde mede dat dit gëén
verrassing was. Volgens hem zijn deze
aanloopkosten over vijl 1aar overwonnen.
In een later stadium zou Wilma haar aandeel
overdragen aan Aegon.
Het publiek nam het nieuwe complex op
zaterdag 9 en zondag 101anuan in gebruik ter
gelegenheid van de eerste Vakantie Info Beurs
VIB '88. Er kwamen 27.000 bezoekers opzetten.
die prompt voor een complete verkeerschaos
zorgden. Van weerskanten werden verw11ten
geuit. De verkeersperikelen zouden een zaak
van hel MECC zi1n. aldus de gemeente. Het
wegennet in en rond Randwyck was in orde en
de chaos was ontstaan door gebrek aan
parkeerruimte, was het verweer.
Tenslotte vonden wethouder van Verkeer,
Onderwijs en Grondzaken P(iet) Neus en z:jn
collega Vermeegen enerzijds en MECC·directeur
Stapel anderzijds elkaar om gezamenlijk
maatregelen te nemen ter oplossing van de
verkeers· en parkeerproblemen.
Een heel ander probleem openbaarde zich, toen
de deelnemers en bezoekers van VIB '88
werden geconfronteerd met de hun inziens veel
te hoge consumptieprijzen, die Maison Van den
Boer berekende. Het cateringbedrijf zegde na
soms felle protesten k>e 1n de toekomst de
prijzen te zullen matigen.
In de week van de 18de januari ging het tweede
evenement in het MECC, de alweer 34ste editie
van de internationale horeca-vakbeurs BBB. van
start. Deze beurs trok met 242 standhouders •
72 meer dan 1n 1987 · welgeteld 21 463
bezoekers. Vorig jaar waren het er 16.542.
De eerste hier gehouden voorronde van de
nationale biertapwedstrijden werd bij de teams
gewonnen door de winnaars van 1987. de obers
Michel Willems en Bert Didderen van café
In den Ouden Vogelstruys te MaastnchL
Landelijk zouden zij op de tweede plaats
eindigen.
Randwyck werd met ingang van 23 januan in
hel lijnennet van de gemeentelijke Stadsbus
opgenomen met vijl haltes, waarvan éën aan de
west· en ëén aan de zu1dZJ1de van het MECC.
De Gemeentelijke Sportstichting kreeg de
toezegging van hel gemeentebestuur de Eurohal
als sportaccommodatie te mogen gebruiken
totdat ZJch een koper zou melden. Inmiddels
werd gefluisterd dat het MECC een geheim plan
zou hebben om de organisatie van de Jaarlijkse
Maastrichtse zesdaagse over te willen nemen

Limburgs bier het oes1 gerapt ooor Bert /lmkS) en Mic1ie1 (r11cms} van ae Struys
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BOUW
Als teken van drukke bouwactiv1t01ten verschenen her en der in de binnenstad fel gekleurde
puincontainers. In een grOOI aantal zaken werd
begonnen met kleinere en grotere renovaties
De opvallendste verboUW1ng ontwikkelde zich tn
het w1nkelblok gevormd door Muntstraat. Marta·
straat, Kesselskade en Jodenstraat Het bazar.
concern Blokker zou daar starten met de bouw
van een nieuwe vestiging terwijl in samenwer·
king met de platenzaak Goosen en de Maas·
trichtse Woningbouwvereniging Beter Wonen enkele winkels alsook een aantal woningen zouden
worden gerealiseerd.
Met de afbraak van een aantal panden met het
oog op deze nieuwbouw verdween ook een van
de voornaamste Maastrichtse schuiladressen
van de zogenaamde pilotenlijn tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Deze schuilplaats bevond
zich 1n de achterbouw van de toenmalige
kunstbloemen· en feestartikelenwinkel van de
heer Nijst-Penders aan de Muntstraat.
Op donderdag 14 1anuari bereikte de zeven·
enzestig jaar oude en urt Amby "afkomsbge"
Won1ngverenig1ng Maasvalle1 een m11lpaal 1n
haar geschiedenis. Wethouder van Volkshuis·
vesting, Stadsvernieuwing en Ruimtelijke
Ordening J(ohn) Wevers mocht op die dag de
sleutels overhand•gen aan de nieuwe bewoners
van de 1OOOsle woning van Maasval e1 in het
wornngbouwcomplex E1nste1nstraat-Dorpstraat tn
Heer.

ZZL
Als een leu1 leton ontwikkelden zich 1n ianuari de
meningsverschillen tussen het Academisch
Z1ekenhu1s Maastricht en het Psycho·medisch
Streekcentrum Vtjverdal enerzi1ds en het
Regionaal Ziekenfonds Zu1d·L1mburg (Ul)
anderzijds. Van de zijde van beide
gezondheidszorginstituten klonk hel verw11t dat
het ZZL vele miljoenen guldens die het landelijk
beleid Ier beschikking stelt, de Limburgse
gezondheidszorg zou onthouden. Verder zou er
geen overleg mei het UL mogelijk zijn
Directeur A. Hermans van het UL maakte van
zijn hart geen moordkuil Volgens hem wordt 1n
Limburg nog te veel geregeld en geritseld,
terwijl hij zich tot verded1g1ng van zijn
standpunten beriep op "de regel van de wet"
De ruzie liep zo hoog op dat de Veren1g1ng van
Nederlandse Ziekenfondsen zich ermee ging
bemoe en. De CDA-fractie 1n de gemeenteraad,
vrezende dat de verzekerden slachtoffer van de
problemen zouden worden, deed een beroep
op het college van B en Wom tussen be·de
part1,en te bemiddelen. Tegen het einde van de
maand bleek de plaatsvervangend algemeen
secretaris van de Ziekenfondsraad
mr J van Thiel op verzoek van het ZZL bereid
te bemiddelen om de controverse tussen hel
ziekenfonds en de gezondhe1dszorginst1tuten lol
een oplossing te brengen

Pnns Loe d 11 Twieoe met ve11 prinses en ven /Wie prmskes

· Te l'Det 01metde1!8Cl!lbus naar hws t;jdens oe camava•1 De bus hee11 Geen D1ens1 Da• wordt dus 1e voet
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MILIEU
Op milieugebied haalde Maastricht in januari
1988 ook hel ''grote nieuws". Het begon
allemaal wal onnozel toen een delegatie van de
Maastrichtse PvdA onder leiding van voorzitter
Raymond Leenders een bezoek bracht aan de
kerncentrale van Tihange in België
Teruggekeerd 1n Maastricht verklaarde Zij onder
de indruk te zijn gekomen van de aldaar
genomen veiligheidsmaatregelen "We Zijn met
een veiliger gevoel huiswaarts gegaan, ' aldus
de voorzitter. Hij werd met Zljll optimisme vlot
leruggelloten door zijn partijgenoten, die
verklaarden dal hij de kritische houding van zijn
partij uit het oog had verloren
Een ernstiger milieuzaak werd door de Belgische
douane op gang gebracht. Deze stuurde een uit
Nederland afkomstig schip na controle bij de
grens In Klein Ternaaien terug op het
vermoeden dat het chemisch vervuild kolengruis
vervoerde. Gewaarschuwde ambtenaren van de
gemeente Maastricht onderschepten het schip
Confiance. Ondanks het verbod van de politie
slak de schipper toch weer van wal. Officier van
justitie mr ir. 1. Oosterhof liet hel schip in de
haven van Stern aan de ketting leggen. Toen hel
onderzoek op dreef kwam. werden in Stein ook
hel schip Martin en in Maastricht het schip Oscar
vastgelegd. Hier ging het om de handel in
zogenaamde sleenbergkolen en vliegas door
een Akense onderneming samen mei
postbusfirma's in Eupen en Dilsen. De Akense
hrma zou in voorgaande jaren vervuilde
steenbergkolen aan de ENCI hebben geleverd.
Deze cementindustrie verklaarde te goeder
trouw de kolen te hebben gestookt.
Het onderzoek werd verder voortgezet. Tegen
het einde van de maand werd hel vaarverbod
voor de schepen opgeheven.
CARNAVAL
Grote gebeurtenissen wierpen ook nu weer hun
schaduw vooruit. Zoals "vastelaovend" dat dit
jaar tijdens het tweede weekend van februari
zou worden gevierd. Hel "Ministerie vaan
Veurliechling en Ekstern Relaties" van de
carnavalsvereniging De Tempeleers verblijdde
de reeds in januari popelende vastenavond·
vierders met een carnavalskrant. De Gezèt
geheten. Dal was volgens een redactioneel
artikel een eerste "openlijke en openbare slap
naar de Tempeleers nieuwe stijl." Inderdaad
nieuwe stijl. Het was de eerste keer 1n de
geschiedenis dat De Tempeleers zich in een
eigen publicalie in het ABN tol het volk richtten.
Ondanks het officiële carnavalslied 1988 "lech
b1n gebore in Mestreech" met muziek en tekst
van Nico Heutz en ondanks de decennia oude
trad1t1e die eist dat prins carnaval een geboren
Maastrichtenaar moet zijn, werd de in Meerssen
geboren 36·1ange autodealer Loe lausberg lol
Prins Loe d'n Twiede 1988 uitgeroepen.
Dat gebeurde zoals altijd op de Markt en wel op

Opemng na11onaa1 museum1aar in Maastrrcht. Handieklap ?

Er ZtJfl meer dan tien wachtenden vóór u" Men wtl massa/ de dtaaischqltetefoon omruilen voor een
dwk/oetsexemplaa1.
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zondag 17 januari onder overweldigende
publieke belangstelling.
Carnaval met een vreigelari1~e vooraf IS even·
eens traditie Ditmaal zorgde het Marklcom1té
ervoor De marktondernemers waren boos
omdat De Tempeleers de grote optocht op
carnavalszondag rnet rondom de Markt wilden
laten trekken. De spreekbuis van De Tempeleers
Wim Fischer het weten dat de organisatoren op
aandringen van de polibe daartoe hadden
besloten_
Een extra carnavalsevenement vond plaats op
zaterdag 301anuan op S1nt-P1eter, waar
carnavalsvereniging De Mosasaurussen haar
driemaal 11 ·Jang bestaan vierde. De Mosasaurussen zijn de peetvaders van de patrones
van de Maastrichtse carnaval, het Moosw1ef.
DIVERSEN
Op zaterdag 9 en zondag 10 januari lieten in de
Stadsschouwburg Limburgse vedetten zich
horen. Zij brachten Die Fledermaus. de meest
geheide operette van Johann Strauss als Dre1
Keurnnge-concert Deze u1tvoenng werd
mogelijk gemaakt door het enkele 1aren eerder
opgerichte Stedelijk Comité ter Bevordering van
Muziekdramaltsche Produkltes 1n samenwerking
met het Cultureel Centrum en mei steun van een
aantal sponsors.
Voor een steeds opnieuw uitverkocht huis b!eel
de gehele maand teder weekeinde de Maas·
lnchlse jubileumrevue Royal Sphtnx in de
Sph1nxzaal draaien.
In Maastricht gal minister-president
drs. R. Lubbers en wel 1n het Provinciehuis het
startsein voor de nationale museummanifestatie
Nederland-Museumland '88, waaraan 552 van
de ruim 800 musea in ons land deelnamen
Op zondag 24 ianuan werd de nieuwe pastoor
van de Onze Lteve Vrouwe Basiliek
drs. R. Wagenaar geïnstalleerd door deken
R. Maessen. Hij volgde pastoor H. Heijnen op.
die naar Banholt werd overgeplaatst.
Op maandag 25 januari nam de parochie vari
de H Familie 1n Wyckerpoort afscheid van
emeritus pastoor J. Ni1sten die op 84-jarige
leeftijd op 20 1anuan was overleden
De laatste week van de maand zeiden de
Zusters Reparatncen, die hun klooster Maria
Reparatrrx hadden aan de Kapoenstraat. Maas·
lncht vaarwel. De congregatie was er lach~g 1aar
gevesligo De negen zusters die er nog
woonden verhuisden naai Venfo, waar z11
hu1svest111g vonden b11 de Zusters van
hetH Hart
Voor een kwart mi ioen gulden werd hel
voorma~g S1nt-Agnespatronaa1 aan de
Bogaardenstraat verbouwd en ingericht als
lrac~ehutS In verhouding tot hun omvang
kregen de raadsfracties hier ruimten Ier
besch1kk1ng als eigen home Het gebouw werd
geopend door burgemeester Houben op
donderdag 28 februari

Hel gemeentelijk "n!euw beleid'' houdt onder
meer tn van de inkomsten van de gemeente
1aarlrjks 25 procent te reserveren in een fonds
ten behoeve van noodgevallen onder de
m1mma Wethouder van Sooale Zaken, Welz11n
en Volksgezondheid J(an) Hoen schreef 1n
verband h·ermede de discussienota Stuwmeer
voor een Maastnchts m1mma-bele1d.
De raadslrac~es van de PvdA en het CDA
gingen in pnncipe wel ermee accoord. maar
hadden toch nog vragen, terwijl de Senioren
Partij en Zalm de berekeningen afkeurden.
Besloten werd dat de nota moest worden
herschreven. Ook de nog in oprichting z11nde
Raad van Uitkeringsgerechttgden had kril1ek op
de uitgebrachte nota.
De drie maanden eerder opgestapte wethouder
van Onde1wijs, Cultuur en Emancipatie mevrouw
N. Lázár·Schilthu1s kwam weer "1n the picture",
toen zij per 1januari werd benoemd tot
waarnemend-directeur van de Maaslnchtse
Toneelacademie. Dtt instituut behoort tot hel
conglomeraat van alle hogere beroepsople1d1ngen in Maastricht verzameld onder de
naam Rijkshogeschool. Deze benoeming was
een tussenoplossing, die werd genomen in
afwachting van de komst van een fl1euwe
directeur. Na diens benoeming zou mevrouw
Lazar·Sch1llhu1S terugtreden
In 1anuan bleven de schaatsen 1n de kast.
De vneskou h;eld zich op verre afstand.
De gemiddelde temperatuur bedroeg 6 graden
Celsius. A!leen op de 18e ianuan mat de
meteodienst op Airport Maastricht een
temperatuur van even onder nul
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Het oude Maastrichtse gezegde 'Sl1wenier is
mèl de gekke" werd nog nooit zo nadrukkelijk
bevestigd als tijdens carnaval 1988. Vóór hel
weekeinde van 14 rebruan beleefde de stad
\'1eken1ang nat. koud en vooral grauwgnis weer.
Op carnavalszondag echter was de lucht
hemelsblauw en wierp de vroege voor1aarszon
een feestelijk licht over de optochten, "bónte
störrem" en "einzelgänger ·Er werd 13 graden
Celsius gemeten en er was de laatste decennia
nooit zoveel volk op de been als dit iaar. Mei het
einde van de "vastenaovend" liep (voorlopig)
óók het mooie weer ten einde
Het vastenavondvieren ging echter nog even
door. Aswoensdag werd meer dan ooit 1n het
feestprogramma opgenomen en werd vierde
carnavalsdag De laatste Jaren groeide het
"hieringebiete" uit tol een niet meer te omzeilen
traditie. compleet met ofhciêle aankond1g1ng en
een heus concert In 1987 was de belangstelling
daarvoor in het Staargebouw zo groot dat
ditmaal werd gekozen voor het MECC. waar het
Maastnchtse Salonorkest van het trad1ltonele
middagconcert een compleet avondoptreden
maakte. Zo'n v11fentw1nlighonderd bezoekers
wisten de weg naar Randwyck te vinden!
In de binnenstad kon men deze verplaatsing van
het hiennge-evenement naar de stedelijke
perderie moeili1k verwerken Weg haringen. weg
Salonorkest weg traditie, weg doorzakkers, weg
geld! Kastelein Nol Derrez van de Bóbbel in de
Wollstraat stampte een alternatief hienngebiete·
concert 1n elkaar. Op zijn 1nit1ahef vonden zo'n
zeshonderd h1eringeb1eters samengepakt als
haringen 1n een ton elkaar 1n het repelihelokaal
van Harmonie Ster der Toekomsl aan de
Bredestraal. Het gezellige feest ondervond
tegen het einde een onprettige onderbreking.
Toen het daar opererende Heerlense
Salonorkest Rouge de finale inzette kwam een
deel van het plafond naar beneden Na hel
optrekken van hel stol en hel opmaken van de
(bescheiden) gevolgen · wat bullen en
schrammen · kon de afsluitende polonaise
worden ingezet.
Alhoewel hel plafond 1n de voormalige "Klèp'
aldus boven de hoofden van de h1eringeb1eters
openbrak. mocht Maastricht aan het Vrijthof en
wel in Mestreechs hoeskamer De Struys toch en
1n vete toonaarden eveneens constateren. " 't Is
of d'n h:emel ope geil!" Met deze opmerking
gaven de bezoekers lucht aan hun bewondering
VOOf hel 60 m2 grote schilderstuk, voorstellende
'ï<arnaval 111 Mestreech" dat de Maastnchtse
kunstschilder Chnt Rousseau vervaardigde in
opdracht van hospes Bèr Schdfeleers
Deze ldeeénri1ke kastelein verdroot het reeds
vele iaren dal een aantal carnavaleske panelen.
waarmee een ver farni!·ehd van Bèr,
Jacques Sch1ifeleers d'n Driftige. Zijn café op de Doe sdi(}f(ltamboers !... Van links naar rechts m•nister Van den Bioe.~ /llfVTOUW Van ce11 Btoeli en rrnnrs 1er De Kor.e
hoek van de Stenenbrug en de Maastrichter
na ae steutelo1oerdracht ill hel stadhuis op carnavafszate·dao
Hetdenstraat t1idens de 1aarl11kse vastenavond
opsierde, telkens spoorloos verdwenen Het
Volle bak mhet MECC voor het Maastnchts Salonor~est b• Mt 'h-ellflgebiete
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waren werken van Han Jelinger. Harrie
Schoonbrood en Henri Jonas.
Opvolgers van Jacques onderkenden de
waarde van deze panelen met, die lot groot
verdriet van Bèr op het stort waren beland.
Een gelukkige ingeving bracht hem ertoe voor
zijn Vogelstruys nieuwe panelen !e laten
vervaardigen. Toen deze na een welluidende
inleiding van de stadsarchivaris
drs A Jennlskens werden onthuld in het b11zijn
van burgemeester Houben en tal van
prominente carnavalisten. klonk het als
afgesproken: " 't Is of d'n hiemel ope geit."
Na carnaval werd hel kunstwerk tot hel volgend
jaar opgeborgen. wanneer tijdens de dolle
dagen in de Struys "d'n hiemel obbenuits
ope geit"

HOOG BEZOEK
Behalve dal Ziene Hoeglöstigheid Prins Loe
d'n Twiede zich tijdens de vastenavond liet
gelden. deden nog meer hooggeplaatste lieden
in februari 1988 in Maastricht van zich spreken.
In gezelschap van onderwijsminister Deetman
arriveerde koningin Beatrix onverwacht op de
23ste van deze maand in de stad waar zij een
bezoek bracht aan de school voor Kort
Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO} aan de
Bemelergrubbe. Dil înstilutut verzorgt technische
cursussen voor deelnemers aan het PBVE·
project. Deze Primaire Beroepsgerichte
Volwassenen Educatie · hel zogenaamde
tweede kans-onderwijs -is de eerste opleiding
van deze aard in Nederland.
Op 24 en 25 februari was er een mini-top van
EG-ministers in Maastricht. Op initiatief van minister Van Dijk van Binnenlandse Zaken kwamen
tien minister uit de lidstaten van de Europese
Gemeenschap 1n Limburgs hoofdstad bijeen
voor een tweedaagse conferentie over
overheidsmanagement Dit overleg vond plaats
in het Europees Instituut voor Bestuurskunde
aan het Onze Lieve Vrouweplein. De g_
asten viel
tevens een ontvangst in het stadhuis door
burgemeester Houben ten deel.
Overigens kwam koningin Beatrix reeds eerder
1n het Maastnchtse nieuws toen wethouder van
Personeel. Publieke Werken, Bedrijven en Sport
Fr(its) Corten op woensdag 3 februari als
herinnering aan haar v1iftigste verjaardag een
Beatrixboorn plantte op de hoek van de
Lirnburglaan tegenover het gouvernement.
Op de laatste zaterdag van de maand
herbergde het MECC premier Lubbers. minister
Rud1ng van Financiën, de staatssecretarissen
De Graal·Nauta en De Graaf alsmede een tiental
leden van de Tweede Kamer. Deze autoriteitenInvasie hield verband mei de feestelijke
bijeenkomst van circa achthonderd CDA·
bestuurders uit het hele land ter viering van het
tren1ang bestaan van hun bestuurdersvereniging Altemauel "hiermgebiete op mmartel van NOi van óe Bóboel
ln Maastricht.
Zestig vierkante meter camaval mde Srruys
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GEMEENTE
In de maand. waarin dr U Rosenlhal en wel op
20 februari tn Zijn orahe. waarmede hq hel ambt
van hoogleraar mde bestuurskunde aan de
UniverS1te1t van Leiden aanvaardde. de mening
verkondigde dal hel niet goed gaat met het
openbaar bestuur tn Nederland, werd Maastricht
geconfronteerd met enkele minder prettige
ioodenten op dit gebied. Om verschillende
redenen besloot hel college van B en Wde
dagelijkse leiding van het Cuttureel Centrum 1n
handen te geven van de adjunct.gemeente·
secretaris M Jammers. De problemen bij de
sbcht1ng bleken van dusdanige aard dat
secretaris Willy Winkelhuysen Zijn functie
neerlegde. Er werd een onderzoek ingesteld
naar een nieuwe organisatiestructuur.
Een overspannen ambtenaar van Sociale Zaken
veroorzaakte een debäcle voor enkele
steuntrekkende werklozen. die h1J toezegde dal
zij leningen zouden kri1gen om een nieuw bedrijf
te starten. De gedupeerden spanden een kort
geding aan. waarin de gemeente aansprakelijk
werd gesteld. De president van de rechtbank
verklaarde de klachten niet ontvankelijk en
verwees naar de afdefing Rechtspraak van de
Raad van State.
Mr M. Vaessen. voorheen chef algemene en
1und1sche zaken van het gemeentelt1k
GrondbednJj, diende een klacht 1n b• de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten tn
verband met het niet doeltreffend functioneren
van de accountants van deze vereniging.
Vaessen maakte het gemeentebestuur reeds in
1985 erop attent dal de gemeente verzuimd had
een bedrag van acht miljoen gulden aan
erfpachtcanons te rnnen en deze daardoor
drergde mis te lopen. Zijn directie ondernam
echler niets. waarna Vaassen de gemeenteraad
informeerde. Hierdoor ontstonden spanningen
binnen het gemeentelijke apparaat waarna deze
ambtenaar "1n het belang van de dienst" een
tijd werd geschorst. Hij werd vervolgens wegens
plichtsverzuim door B en Wberispt.
De ambtenarenrechter vond de schorsing
overtrokken en tikte het college op de vingers.
waarna Vaessen met betaald verlol werd
gezonden. Deze zag 1n de handelswijze van de
accountants van de VNG mede oot zaak van z11n
afgang en verklaarde 1n zijn klacht dat zij samen
met de directeur van de dienst 1tachtten zo goed
mogelijk \'1eg te komen uit deze ook voor hen
netelige zaak. De achtergebleven achi m ioen
werden ovengens alsnog geind
Het kabinet Lubbers erkende Maastricht mei
Heerlen naast Groningen. Enschede en de
Randstad ais economisch centrum Het kabinet
noemde Limburgs hoofdstad een "stedel11k
knooppunt" Den Haag zal 1n z11n be!etd de
ontwi'i<.keling ervan steur.en
Hel college van B en Wgal de slJChung
B11zondere Kunstmanifestaties 1n Amsterda111
opdracht reeds voor 1988 een jaarltiks

Konmglfl Beamx krlff1 bloemell van Joke van Soest van de KMBO.school.
Europese rrufl·top op 'het pien Yan net s·aat>UJs
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terugkerend festival voor Maastricht te
ontwikkelen. Daarvoor kwam een bedrag van
f 500.000, - ter beschikking, te weten de helft
van de gemeente en de andere helft van elders.
Tevens kwam er de stichting Werk en Uitvoering
onder voorzitterschap van wethouder van Milieu,
Cultuur en Emancipatie G(erard) Peters, die 1n
september in het MECC een grootse
manttestatie op touw zou moeten zetten.
Nadat de laatste jaren de urinoirs uit het
stadsbeeld waren verdwenen kreeg Maastricht
de nieuwste editie van deze voorziening Ier
beschikking als eerste Nederlandse stad na Am·
sterdam. Een volautomatische sanisette op het
Stationsplein verving het gesloopte unnoir.
In de loop van het jaar zouden meer exemplaren
worden gemonteerd.
Maastricht bleek de eerste stad in ons land die
financiële steun gat aan sportmensen die voor
training voor de Olympische Spelen in Seoul
waren aangewezen. Via de Gemeentelijke
Sportstichting kregen rolstoelatleet
Jean Goessen, kanoër Mark Weijzen en
zwemster Ingrid Moers een bijdrage.
Het Natuurhistorisch Museum ontving van de
weduwe van de heer Maassen te Roermond een
vlindercolleclle van ongeveer twintigduizend
exemplaren. Het zijn In hoofdzaak in Limburg
voorkomende vlinders. Ze werden in het
museumbestand opgenomen als de collectie
A.W.P. Maassen.
In februari sloot de laatste gespecialiseerde
handschoenenzaak in ons land Maison van Can
aan de Nieuwstraat voorgoed haar deuren.
Op irntiatief van Sphinx' president-directeur
G Kaptein werden nieuwe sponsors voor MW
aangetrokken. Als resultaat kon MVV Frank
Verbeek als speler van WV overnemen.
Deze maand kreeg de gemeente een bijzonder
probleem voorgeschoteld Enkele tientallen jaren
na de naamgeving kwam plotseling de Sbchting
Samenwerkend Verzet '40·'45 met het verzoek
om de Werner von Braunstraal in het stadsdeel
Heer een nieuwe naam te geven. Volgens de
daaraan gewijde publicaties zou genoemde
stichting ervan ziJn overtuigd dat hel verzoek
spoedig door hel gemeentebestuur zal worden
ingewilligd. Het verzet beschouwde Von Braun
alleen alsoud·nazi en medewerker aan hel
Hitler·regune.

De pisbak op hel Stationsplein worcit vervangen door een volautoma/lsche san1seue Wat moet ie Je daarb11
voorstellen ?
Oude mKJdenstand ruimt lll de /Jm11e11stad /iel vpJd om plaars te maken voor hei grote gekf
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PERSONEN
Nu hel Limburgs Symphon1e Orkest (LSO) met
meer door de provincre Limburg en de
Limburgse gemeenten wordt gesubSld1eerd
maar door WVC. benoemde minister Brinkman
een nieuw bestuur Van het oude bestuur ging
advocaat mr. F. Duynstee als voorzitter over
naar de nieuwe formatie V1ce·voorzi11er werd
J. van Berckel. agent van de Nederlandsche
Bank te Heerlen. en secretaris werd
mr P. Op den Camp, die eveneens reeds tot de
oude ploeg behoorde. F1nanc1eel directeur
drs. F. Meijer van Océ van der Grinten te Venlo
werd penningmeester Namens de
ondernemingsraad van het LSO nam mevrouw
drs. M. de Grooth, conservator·archeologie van
het Bonnefantenmuseum, zitting 111 het bestuur
Verder gingen prof dr. H. Hemker van de
Rijksuniversiteit Limburg en drs E. Akkerman.
oud·directiesecrelaris van DSM, deel uitmaken
van het LSO·bestuur
Later in het jaar vonden opnieuw mutaltes
plaals. De heer Van Berckel werd voorzitter en
de heer Hemker vice·v001z11ter. terwi1I de heren
Duynstee en Akkerman het bestuur verlieten
In het Burgerli1k Armbestuur werden als
opvolgers van respecbeveliik mr G van Daelen
en J Brui1nzeels door de gemeenteraad
benoemd Th Ammerdorfler, d11ecteur van
Thomas Regout NV en mr. A Geers.
hoofddocent aan de AL
Deken Maessen installeerde op zondag
7 februari tot pastoor van de Sint·Pelrus Banden·
parochie rn Heer ing. J. Coenen.
Na v11fentwmt1g d1enst1aren nam op vnjdag
20 februari dokter A Schuurmann afscheid als
direcleur·arts van de D1stnctsgezondhe1dsd1enst
Zu1delt1k Zuid·Limburg Als afscheidsgeschenk
schonk het stadsbestuur hem het ere·boek
Hospiti.
Het gebeurde reeds enige dagen eerder, maar
er werd gewacht op de definitieve afloop
alvorens openbaar werd gemaakt dal de 59·
jarige Giel Vaassen uit Jabeek de duizendste
open·hartoperatie in het Academisch Ziekenhuis
had ondergaan. De eerste soortgelijke operatie
1n Maastricht vond plaats op t 4 mei 1986
SCHRIKKELMAAND
De schrtkkelmaand 1988 bracht naast de !fad1tionele grapjes en het typische schr1kkelnieuws
ook echt "vrouwennieuws". Daartoe mocht
zeker WOfden gerekend de mededel ng van de
direct:e van de gemeente!11ke Stadsbus dat de
komende chautteursvakatures urtslu tend worden
opgevuld door vrouweh1ke kandidaten Na een
proefiaar bleek de directie enthousiast over de
vrouweli1ke bedienden op de stuurstoel van de
wi1nrode gevaarten. De Maastrichtse Stadsbus
telde 1n februatt 1988 164 mannelijke en
11 vrouweli1ke chaulfeurs
D"iZendste oper.·hartopera/ e 111 het Academsch Ziekenht/IS
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Dat maart zi1n staart roert. bleek 1n 1988 even·
eens van toepassing te zijn op de turbulentie van
het sooaal·maatschappe~jk leven 1n Limburgs
hoofdstad Hoogwater. de aankoop en de
ontwikkeling van het Céran11queterre1n en uter·
aard het MECC waren de belangnjkste
onderwerpen van gesprek. terw11I tevens de
apartheid in Zuid-Afrika ook de Maastnchtse
geesten meer dan anders 1n beroenng bracht
HOOGWATER
De vrees voor hoogwater hield Maastncht. maar
vooral de kerkdorpen Itteren en Borgharen
tiidens het weekeinde van de 13de maart en de
daarop volgende dagen 1n de ban. Dooi in de
Ardennen en aanhoudende regen en sneeuw
deden de waterspiegel van de Maas
verontrustend wassen. De stijging liep
aanvankelijk op to! legen de reeds kritieke stand
van 44.50 meter boven NAP. Tot op enkele
cenbmeters bleet de Maas echter binnen de
winterdijken. Het hoge water bracht
onvoorstelbare hoeveelheden alval met zich
mee. dat zich onder andere 1n de sluis van de
stuw van Borgharen ophoopte. U1te1ndeh1k werd
de stand van 44.80 meter bereikt. Met
zandzakken moesten keldergaten en deuren
tegen het hoge water worden gebarricadeerd
In Borgharen en Itteren werden 1nlocentra geopend Via geluidswagen en folders werd de
bevolking aangeraden de meubels en
vloerbedekking van de benedenverdieping op
hoger gelegen etages rn veiligheid te brengen
en een kleine voedselvoorraad aan te leggen.
Op 15 maart werd het rampenplan in werking
gesteld Op dezelfde dag raakte het vrachtschip
Vertrouwen uil Amsterdam op het snel·
stromende, borrelende water van de Maas op
drilt. dreef onder de meest westeh1ke boog van
de Sint·Servaasbrug door en werd daarbij
"onthoofd". De stuurhut sloeg tegen de brug
aan diggelen. Het zwaar gehavende, met ma'is
geladen schip kreeg men echler vóór de stuw
van Borgharen weer onder controle.
De hoogste stand van 44.90 meter boven NAP
werd na het nemen van de beschreven
maatregelen bereikt en bleef daarmee
56 centimeter onder de recordhoogte van 45.46
meter 1n 1984 Scheepvaart op de Maas was
toch niet meer mogel11k en de oude dorpskern
van Itteren werd onbereikbaar Op donderdag
17 maart bleek hel leed echter alweer geleden
en v.erd de alarmfase 1n Borgharen en Itteren
opgeheven Op zaterdag 20 maart kon de
brandweer de ondergelopen kelders mde
Maasdorpen gaan leegpompen. Rikswaterstaat
begon met het opru men van het aangespoelde
vu 1op de oevers van de nvter
Over:gens beleefde men los van de hoge
waterstand van de Maas de nodige
wateroverlast 1n Randwyck. Daar stonden de
kru1pru1mten van de nieuwe woningen en een
deel van de daarb11 behorende tuinen onder

Schipoer mag 1Kovervaren 111 llteren?
Watert.etsers l'1 Borgnaren
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water. Oorzaak: de grond waarop de huizen
waren gebouwd laat moeilijk water door, dat
door aanhoudende regens een uitweg zocht via
kruipruimten en dergelijke. Een oplossing bleek
echter in de maak na het einde van de voortdu·
rende regenval.

hz.rreoo

CÉRAMIQUE
Onder druk van de aangekondigde komst van
de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
presenteerde de gemeente Maastricht op
_maandag 7maart diJ plannen voor het
Cérami ueterreln. JJet zou voor de burgerij van
-rim urgs hoo s ad niet verteerbaar zijn
geweest. indien zij uit de Haagse nota van
milieuminister Nijpels zou hebben moeten
vernemen dat het gemeentebestuur samen met
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
als belegger en Wilma Vastgoea als
projektadviseur door arch~ect J. Coenen een
gedetailleerde opzet zou hebben laten uitwerken
zonder de eigen burgers daarvan op de hoogte
te brengen. Echter, het was zaak dat dit plan
gereed zou zijn, wilde Maastricht meeprofiteren
van de ter beschikking komende middelen
volgens genoemde nota.
En dat alles zonder dat er al een vergelijk met de
eigenaresse, de Koninklijke Sphinx, was bereikt
met betrekking lol de overqracht c.q. verkoop
van het terrein aan de gemeente. Ook was er
een bijdrage van de kant van de provincie in de
begroting ingecalculeerd zonder dat daarover
eveneens een overeenkomst was gesloten!
Het hele project omvat een terrein van
22 hectare tussen de Hoogbrugstraat en
J.F. Kennedybrug, waarvan 70~00
rn2 voor
kantoorruimten zijn bestemd. Het
tekende
voor de bouw van 750 huurwo · gen van het
totaal van 1500 woningen. Het plan houdt
tevens in de bouw van een hotel en het behoud
van de zogenaamde Wiebengahal, waarvoor
een museumfunctie werd bedacht. Als
verbinding met het stadscentrum op de
westelijke Maasoever voorziet het omvangrijke
plan tn een hang·, fiets· en loopbrug tussen de
Helpoort en de Maaspuntloref} De totale
investerrngen werden op f 600 miljoen begroot.
Ten behoeve van de aankoop van de grond
inclusief sanering staal alleen al een bedrag van
f 100 miljoen.
Op donderdag 17 maart kon Maastricht bij de
presentatie van de Vierde Nota in Den Haag
haar Céramiqueplan aanbieden in aanwezigheid
van de acht andere delegaties van de
aangewezen "stedenknooppuntt!'4."
Minister Nijpers maakte daarbij bekend dat het
Rijk de ontwikkeling van het Maastrichtse
stadsdeel Wyck r11et een op dat moment nog
onbekend bedrag zal steunen. Maastricht werd
in het kader daarvan aangewezen als
"experimentplaats'' voor samenwerking tussen
overheid en particulieren (public privaté
partnership). Bij de aankoop van het Céramique· Cé1Bmiqueterrrem: schets voor een toekomsl
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terrein zal rekening worden gehouden met een
drastische sanering van de bodem, die onder
a1dere 1s vervu1 d met zware metalen. De naakte
aankoop werd geschat op 75 mt11oen gulden.
v.aarb1j de gemeente een bijdrage van 55
miljoen gulden ~an hel Rijk en de pr0\·1nc1e
ircalculeerde. Tevens zal b•J de pnJSbepahng
rekening worden gehouden met de prijs van het
neuwe terrein groot 6 hectare n de
Beatrixhaven, waarop de Sp.blllX oQtie verjveeg
als compensatie voor hel Céram1ouetene~.
waarop zich nog enkele proóuctie-units
bevinden.
In deze periode, waarin aller ogen op de
Céramique·afla1re waren gericht, bleek tevens
dat het lussen de gemeente Valkenburg en de
Siichhng Casinospelen met boterde. Bij de
sbchhng. gevesugd in Hoofddorp, werd hardop
gedacht aan een overplaatsing van het
Valkenburgse casino naar hel te verwachten
nieuwe centrum op hel Céram1queterrelf1 1n
Maastncht
APARTHEID

De apartheid 1n Zwd·Alnka bra~ht tijdens de pe·
node van 12 tot 20 maart ook de Maastrichtse
gemoederen 1n beweging.
Op zaterdag 12 maart hield Maastricht tegen
Aoartheid een d scuSS1eb1ieenkomst Jan Hoe'l
sprak zie'! als wethouder met ontwikkel ngshulp
en mond aal beleid 1n z1in portefeuille uit voor
act1V1te1ten, die voor iedereen aanvaardbaar
moesten z11n. maatschappemk en pol1t1ek'
HJ raakte er verbolgen over dat z11n ccllega
Peters als spreker was aangekondigd ~Jdens
een demonstratie op 19 maart. terw11I apartheid
toch tot ZJJn 'competentie' behoorde In de
demonstratieve tocht hepen tweehonderviJftig
mensen mee, of1der wie poht1ci van PvdA en
klein links. Wethouder Peters sprak na afloop de
deelnemers toe. met echter op het Vrijthof zoals
gepland. maar 1n het Ctlycentrum!
GESCHIEDENIS
"Steek 1n Maastricht een spade 1n de grond en
je vindt vast een oude Romein!" verkondigde
de op 16 augus4Js 1973 overledelJ. Maastrichtse
historicus dr Chartes Thewissen ~aarschiJnhJk
méér dan hg 0011 heett vermoed werd dit
gezegde werkeh1khe1d. Sinds de aanstelling van
stadsarcheoloog drs ntus Panhuyseri werd
miler opgegraven Uli de Maast11chtse bodem
dan 1n vee decennia daarvoor. Hel vinden van
nieuwe overbhJfsalen u11 het ver eden is in Maas·
lrichl een continue activ~e1t geworden Vaak e-.
zeker voo1 leken liken de voncsten bedrieglijk
veel op e kaar. doch zo nu en dan worden we
zeer biJZondere zaken o~tdekt Zo werd in de
loop van maart 1n een bouwput aan de
Jooenstraat een Merovingische kratenfabneK
gevonden. Tevens kwam een deel van de
Romeinse weg die via Maastricht van Tongeren
naar Keulen liep, aan het daglicht. Was de

Me1ovmgischc 111alenfabuek achtc1 dlÎJoderrstTaat Zo t1J9 ,e Maastnchrs rns1one aan e.r.aar.
Rome:nse vondsten~Dei/On

CiMil~~r
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kralenmanufactuur verrassend voor de
gesmedschnjv1ng was hel stuk Aomeillse weg
van uiterst belang Deze vondst bracht
Panhuysen tot de uitspraak dat deze
zogenaamde Romeinse weg heeft gelopen van
de Brusselsesttaat via Vn1thof·Noord en Grote
Staat om de plaats heen, waar nu het D1nghu1s
staat en dan nchltng Havenstraat en Plankstraat,
waarna h1J dwars door het Oatere) Romeinse
castellum heen, tenslotte aansloot op de
Romeinse brug over de Maas.
Op archeologisch gebied beteelde Maastricht op
vrijdag 25 maart nog een bijzonder evenement.
Toen opende wethouder Wevers de
Museumkelder onder Hotel Derlon aan de
Plankstraat. Hier zijn Romeinse vondsten te zien,
die biJ de bouw van het hotel te voorschijn
kwamen. Door de kelder over de vindplaats
heen te bouwen, bleven deze restanten ter
plaats bereik· en zichtbaar zoals een stuk weg,
een deel van de poort van het castellum en de
sokkel van een beeld dat hel middelpunt van
een Romeinse cultusplaats was.

MECC
Het eerste weekende van maart herbergde het
Barbizon·hotel 1n het MECC-complex z11n eerste
gasten Het hotel teil 87 luxe kamers.
De inrichtt0g ervan kostte f 2, 1mll1oen.
Barbczon behoort tot de Golden Tul1p·hotels.
waarin de KLM deelneemt.
Op zondag 6 maart werd de vierde lnternationa·
Ie Vooriaarsbeurs van Flora & Fauna, Reurado
'88, geopend Tot en met woensdag 9 maart
passeerden etrca v11fendert1gdu1zend bezoekers
de loketten!
Een 1nternat1onaal hoogtepunt was
The European Fine Art Fair rn hel MECC van
19 lot 27 maart. Ongeveer honderd inter·
nahonale kunsthandelaren en antiquairs uit tien
verschillende landen namen deel aan deze
manileslatie van wereldwijde allure Een van de
trekpleisters was hel eerste bronsg1etsel voor
een nieuw Marcus Aureilusbeeld ter
herschepping van het 18001aar oude
ruiterstandbeeld le Rome, door de Limburgse
beeldhouwer Arthur Spronken en bronsgieter
Pre S11en

GEMEENTE
De nacht van vr11dag 4 op zaterdag 5 maart was
een memorabel moment 1n de historie van de
Maastrichtse horeca. Het slu1t1ngsuur werd voor
de nachten van vnjdag op zaterdag en van
zaterdag op zondag verplaatst van 2 uur naar
4 uur. Dat gold echter ruet voor terrassen, waar
"slechts" tot 2 uur zou mogen worden bediend
De horeca-explo tanten toonden zich niet
b1JZOnder gelukkig met deze regeling
De voorspelde explosie van straatcrim1nat teil
bleef n ettemin llil en de pol1t1e behoefde geen
extra maatregelen te nemen Desondanks
namen 1n hel algemeen zowel explo11anien als

Een weuw beeld voor he1 oude Rome

Plaquette voor zes/Jg maal bloed geven Zo Ieziel' e~ olo<.."'<1"1!1St;ge zaa~
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publiek een afwachtende houding aan. Na
enkele maanden ervarrng zou een beter
gefundeerd oordeel kunnen w0<den geveld
meende men
De alom om zich heen grtjpende bezu1mgingen
gingen ook niet voorb!1 aan het Maastrichtse
ambtenarenapparaat. De gemeente bereikte
overeenstemming met de bonden 150 arbetdS·
plaatsen zouden worden geschrapt. waarmee
dan 1Omil1oen gulden zou worden bespaard
Behalve bij de gemeente moesten ook biJ Bates
Cepro banen verdwijnen en wel 50. nadat het
vorig Jaar het personeel hier reeds met
60 personen was ingekrompen.
Op donderdag 10 maart werd de hal van het
stadhuis gevuld door niet minder dan 516
gasten, allen bloeddonor. Veertien van hen
kregen de hoogste onderscheiding van het
Nederlandse Rode Kruis, de Karl landste1ner·
plaquette. Zij gaven zestig keer bloed!
De plaquettes werden u1tgere1kt door wethouder
Jan Hoen, voorzitter Schaeprnan van de afdeling
Maastricht en omstreken van het Rode Kruis en
dr. D. van Rhenen. directeur van de Bloedbank
afdeling Zuld-l.lmburg
Een andere onderscheiding kwam uit Brussel
Daar kreeg ENCl's algemeen directeur
M P!atschorre op 17 maart uit handen van de
EG-comm1ssans Stanley Clinton een eervolle
vermelding van de Europese Gemeenschap
urtgereikt in het kader van het Jaar van het
Milieu. Volgens de EG verdiende de ENCI de
onderscheiding voor de w1JZe waarop hel bedn1f
de Sint·Pietersberg na afgraving opnieuw
aankleedde. "Er ontstond," aldus de EG,
"een nieuw natuurgebied " .. !"

PERSONEN
De Rijksumversite1t Limburg heeft 1nm1ddels een
leeftijd bereikt, dat functionarissen die sinds de
start in hel begin van de 1aren zeventig aan het
instituut waren verbonden met VUT of pensioen
gaan. Op 10 maart nam drs. J Offermans als
hoofd dienst voorlichting van de RL afscheid.
H11 was dertien jaar mfunctie
Op 9 maart overleed op 66·1ange leefh1d prof
L Ramaekers, hoogleraar 1n de kmder·
geneeskunde aan de RL. H11 was sinds 1955 als
kinderarts in Maastricht gevestigd. In 1981 werd
h11 hoogleraar. Een langdurige ziekte dwong
hem twee iaar geleden met pensioen te gaan.
H11 werd opgevolgd door de Utrechtse kinderarts
dr. R Kuyten.
Hartspecialist prof. dr. H. Wellens kreeg op
24 maan een ere-doctoraat 1n Luik. waar h11
enkele iaren 1n het academisch z1ekenhu1S
werkte. voordat hij zich 1n Maastncht vestigde.
HiJ kreeg deze onderscheiding wegens z11n
verdiensten op het gebied van onderzoek en
behandeling van hart- en vaatziekten
Tot bi1zonder hoogleraar voor onderzoek naar
de eerstelijns gezondheidszorg aan de RL werd
benoemd dr. Jouke van der Zee. 411aar. uit

Utrecht. H11 IS hoofd wetenschappelijk onderzoek
van het NIVEL hel nationaal instituut waar
onderzoek w0<dt gedaan naar de
gezondheidszorg in de eerste lijn en dat in
Maastncht een leerstoel instelde.
Pastoor H. Houben van de parochie Christus
Hemelvaart herdacht op 13 maart hel feil dal h11
veertig 1aar geleden tot priester was gewijd en
dal hiJ tien iaar pastoor in Pottenberg was. Van
1955 tot 1968 was hij reeds pastoor van de
parochie S1nt·Antomus van Padua 1n Scharn.
Op vri1dag 18 maart leed Maastricht een ernstig
verlies op muzikaal gebied toen d1r1gent·
componist Désiré de Pauw op 71-jarige leeflijd
overleed. Hi1 was meer dan veerlig 1aar dirigent
van Harmonie Kunst door Oefening en drie
muziekkorpsen 1n Belgisch Limburg. lerwijl hij
ook op andere terreinen van de muziek als
compornst en muzikaal leider actief was
Bij de gemeentelijke dienst Publieke Werken
nam op 25 maart directeur J. Sweenng afscheid
Tot het bereiken van de VUT-leeftijd blijft h11
adviseur van het gemeentebestuur aangaande
de riolering · deze moet voor een groot deel
worden vernieuwd • en zaken als de bestnjding
van wateroverlast. Ort laatste deed hem zelfs
gedurende ZtJn "laatste" werkweek act10I ZtJn 1n
verband mei de hoge waterstand van de Maas
Mark We1J2en · de zoon van Chick We1)Zen en
met een aardje naar zijn vaartje trainend 1n zijn
kano voor mogelijke uitzending naar de
Olympische Spelen in Seoel · wist de 49-iarige
Cecile de Rooy van de verdnnkmgsdood te
redden toen hiJ op dinsdag 16 maart vanwege
de hoge waterstand van de Maas op de Zuid·
W1llemsvaart aan het peddelen was.
De drenkelinge was bij het uitlaten van haar
honden evenals de beide dieren te water
geraakt. De kanoër slaagde er met hulp van
Cecile's vriendin Margriet Severens in hel slacht·
offer op het droge te brengen Ook de honden
overleefden dil avontuur. zij hel met een natte
vacht.
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Apnl is een maand waarvan het aanzien 1n grote
mate wordt bepaald door de laatste dag. Het is
dan Koninginnedag waarop de veriaardag van
koningin Beatrix wordt gevierd. Onze vorstin
werd 1n 1988 VIJftlQ iaar
De met de koninklijke veriaardag gepaard
gaande trad11tonele linljeStegen bracht
eenentwintig burgers en burgeressen van Maas·
tnchl een koninkli1ke ondersche1d1ng 1n de Orde
van Oranie Nassau: één bronzen, acht zilveren
en vip gouden medailles. vijfmaal benoeming tol
ridder en éénmaal tol ofllcier Eén Maastnchle·
naar werd benoemd tot ridder 1n de Orde van de
Nederlandse Leeuw.

BOEK EN KWESTIES
Op Koninginnedag werd het boek Koninklijk
Oranje in Maastricht officieel gepresenteerd aan
burgemeester Houben en Limburgs gouverneur
dr J. Kremers. Hel werd geschreven door
stadsarchivaris Jenniskens ter gelegenheid van
het vijfligjange bestaan van het Oranje·Comilé
De aandwding van 1986 als 1aar van het halve
eeuwse bestaan van hét Oran1e·Com1té bhjkt een
farce zoals de schn1ver voor de lezer ne~es uit
de doeken doet De zeer mteressante publicatie,
uitgegeven door de Stichting H1stonsche Reeks
Maastricht. zorgde een aantal dagen vóór het
versch11nen voor grote opw1nd1ng. Op woensdag
20 apnl moest de auteur via Omroep Limburg
een beroep op het publiel< doen om
medewerking b11 het terugVlnden van
honderdtw1nhg archieffoto's die 1n hel boek
zouden worden afgedrukt. maar zoek waren
geraakt. Een bezorger had b11 het verlaten van
Zijn wagen de tas met het kostbare fotomateriaal
op het dak van de auto gezet en deze bij het
wegrijden even later vergeten Terugkerend op
de parkeerplaats nabij de Smt·Martinuskerk 1n
Wyck moest hij constateren dat de "oranje"foto's waren verdwenen. Na de rad1o·oproep
meldde zich de eerlijke vinder en kon het boekje
loch nog tijdig van de pers rollen
Reeds direct op de dag van verschijnen werd
een passage 1n hel Oran1e·boek onderwerp van
zware discussie. Volgens tijdgenoten had de
schr11ver niet de juiste gang van zaken
weergegeven, toen in 1959 Jef Baarts onder
druk van het voormalig verzet moest afzien van
de regie van een massaspel met tienduizend
deelnemers ter gelegenheid van het bezoek van
koning Bouwdew11n van Be!g1e en koningin
Juliana aan Maastricht Dat terugtreden vond
ZiJn oorzaak 111 hel protest tegen de persoon
Baarts wegens z11n omstreden houding ten
opzichte van de ' nieuwe orde ' 1n de foeede
Wereldoorlog. De auteur schreef rlllll ol meer
badinerend dat Jef 8aarts besloot lot z11n
retirade na 'wat Maastrichts gevre1gel. ·
Vond de kwestie Baarts aanle1d1ng in een
regionale publicatie een dag eerder onthulde
een landelijk bericht een eveneens minder
prettige Maastrichtse affaire van oudere datum

Hcndera ,aa• LSO/ Anaré Reu mer z n vroegere otkest

OpgraW1gen in Rand.vyci.. resten van de Rossencu 1.iur
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In het op 28 april verschenen laatste deel van
De geschiedenis van hel Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
onthulde de geschiedschrijver dr. Lou de Jong
dat burgemeester mr. Willem Baron Michiels van
Kessenich van Maastricht meteen na de oorlog
op de nom1nat1e stond om minister van
Binnenlandse Zaken te worden. De toenmalige
kabinetsformateurs prof. W. Schermerhorn en
dr. W. Drees lieten Michiels van Kessenich zelfs
met een speciaal vliegtuig uit Maastnchl
ophalen. De kandidaat was reeds op weg naar
Den Haag, toen daar de beslissing viel af te zien
van zijn benoeming tot minister De Haagse
heren herinnerden zich op hel laatste moment
dat Michiels op 10 mei 1940 op last van de
commandant van de Duitse bezettingstroepen
direct nadat de stad was ingenomen, tien
vooraanstaande burgers als gijzelaars had
aangewezen In de nachtelijke uren nadat
Michiels in Den Haag was gearriveerd moest
prof. Schermerhorn hem het afwijzende besluit
mededelen. Dr L Beel werd toen minister van
Binnenlandse Zaken.
Ook een derde publicatie. die op 29 april in
Maastncht verscheen. bleek niet vrij van
conflictstof. Het was de geschiedenis van
honderd jaar MSO I LSO met als "achterkantbtel": Euterpe zweelde rondom hel Vrijthof. Deze
uitgave in de Vierkant·reeks, die voorzitter
W. Mes van de Historische Reeks Maastricht
"betrouwbaar tot 1n het detail" noemde, werd
geschreven door dr. Hans van Dijk, docent
muziekgeschiedenis aan het Maastrichtse
Conservatorium Van Dijk beschrijft de roerige
geschiedenis van het MSO /LSO. HIJ besteedt
veel aandacht aan de moeilijke oorlogsjaren,
terwijl de periode van dirigent André Rieu
urtvoeng uit de doeken wordt gedaan inclusief
het confltcl dat Rieu voortijdig deed vertrekken.
De auteur onthield zich naar eigen zeggen van
het schrijven van de volledige geschiedenis van
de laatste vijttig 1aar: "Dat is nog te vers.
Er zou," aldus Van Dijk, "grote schade worden
aange11chl". BiJ de feestelijke presentalte van het
gedenkboek · v11f jaar na hel eigenlijke
eeuwfeest tijdens een speciaal concert van het
LSO door André Rieu sr en Ed. Spanjaard· was
de schn1ver afwezig. Van Dijk. wiens boek zeer
goed werd beoordeeld. bleef weg omdal er
confiicten waren geweest lussen hem en de oud·
directeur G. Bronckers van hel LSO. Buiten 211n
aanwezigheid prees LSO-voorziller
mr F. Duynstee hel boek als een "wtnemend
werk."

NAAM

Nadat de Stichting Samenwerkend Verzet
'40-'45 in februari van dit 1aar de discussie had
geopend met hel verzoek de naam Werner von
Braunstraat te wijllgen was de opwinding
hieromtrent nog steeds niet geluwd De inwoners
van de straat waren tegen een w1jzig1ng. Men

Pastoor Tagage en burgemeester Houben bi her seililden1 van Bosboom en de nieuwste scha!kamerg1dsies 1n beider
harrd.
Kleuter vindt ilanonskogel in achtertum. Wie ver~est er nou zon dinc1?

Reconstruc11e var1 ae scnoetpartq mde Recntstraat oo r2 aµrr
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schermde met opmerkingen als: "Maaslncht telt
veel meer straten met namen van personen die
1n het (verre) verleden ook het een ander op hun
kerfstok hadden: Atdla d'Artagnan Parma "."
Het college van B en Wbleek echter bereid de
sttaatnaam te veranderen. Hel kwam 1n 1uni met
een voorstel b11 de gemeenteraad. die
uiteindelijk moest beslissen. De gemeente het de
bewoners weten dat z11 zal opkomen voor de
kosten 1n verband met de naamsverandering

GESCHIEDEN IS
Halverwege april ontdekten archeologen 1n de
bodem van Randwyck voor hel eerst 1n
Nederland een afvalku1I met overbli1fselen van
de Rössencultuur van circa zes· lot
zevenduizend jaar geleden. In Europa werden
reeds sporen van de Rössen gevonden in
Midden· en Zuid·Du1tsland, Bohemen,
Zwitserland en Oost·Frankrijk. De opgravingen
stonden onder leiding van prol. LL. Kooymans
van het lnsl1tuut voor Prehistorie van de R1jksurn·
vers1te1t in Leiden.
Voorurtlopend op de viering van haar 140·1ang
bestaansfeest op 20 oktober nam de V1ncent1us·
vereniging op maandag 25 april haar historisch
"hoofdkwartier' en wel de H. Geestkapel
· achter de bebouwing van de Kesselskade ·
met b1jbeholende conferentiezaal na een
uitvoerige restauratie weer 1n gebruik. Er werden
een heilige mis opgedragen en een algemene
ledenvergadering gehouden.
Even oud als S1nt-V1ncenbus was het schilderij
dat Johannes Bosboom in 1848 schilderde en
dal op 8 april 1988 door burgemeester Houben
in de schatkamer van de Sint-Servaasbasiliek
werd onthuld. Het doek stelt hel toenmalige
interieur van de kerk voor en werd ontdekt door
de Maastrichtenaar Frans Boulanger b11 het
befaamde venduhuis Solheby Tegeh1kertijd met
de onthulling werden nieuwe, rijk geïllustreerde
gidsjes van de schatkamer in hel Nederlands.
Frans. Duits en Engels gepresenteerd.

CRIMINALITEIT
Van tijd tot tijd blijkt Maastricht het toneel voor
grotere cnm1nal1tell dan de bekende winkel·.
auto- en fietsendiefstallen. Op 12 april weid
·s avonds 1n de Rechlslraat de 24·jange
Giovanni Gappucc10 doodgeschoten. H~ kreeg
ruzie met een man afkomstig uit Seraing en een
Luikenaar die het slachtoffer 1n hoofd en borst
schoot. In een gereedstaande al.lto vfuehtte het
llveetal dat echter na een aehtervolg1ng 1n Visé
werd aangehouden. Een week later bekende de
Luikenaar de dader te z~n geweest H11zou
onder mvlood va11 drugs hebben gehandela.
Eén dag eerder was de Wîlhelm1nakade hel
dëcor geweest van de reconstructie van een
schielpart11 op een has1ooot. waarbij eind
december van het vong Jaar een 38·iange Maastrichtenaar ernstig werd gewond Bij de
reconstructie waren zowel de door de Genkse

politie aangehouden vier verdachten als het
slachtoffer aanwezig.

MECC
Ook 1n apnt beleefde hel MECC weer een
nieuwe beurs: Mens & Computer. Van 8 tot en
met 10 april lieten honderdentachbg deelnemers
het publiek ZJen wat er tot nu toe op
computergebied werd ontwikkeld.
Het soc1alist1sche hd van hel Europees
Partemenl en voorzitter van de Europese
Comm1ss1e Rechten voor de Vrouw Hedy
d'Ancona opende op vrijdag 22 april samen met
de olympische schaatsster Yvonne van Genrnp
de Lentebeurs '88. De organisatoren noemden
deze een vertaling van de 31 jaar oude show
Alles voor Eva. waarvan de wieg eens in
Valkenburg stond Tijdens deze tiendaagse
voorjaarsbeurs reden vanuit het stadscentrum
ieder uur vijf extra autobussen naar hel MECC
De Lentebeurs trok 105.673 bezoekers.

DIVERSEN
De inwoners van Itteren toonden alle vertrouwen
1n de Dorpsraad te hebben. Voor de verkiezing
van nieuwe leden meldde zich slechts één
kandidaat. Van de el! leden tel'ende raad namen
er dne ontslag. terw11! de eenzame kandidaat
werd opgenomen in de raad Zonder verkiezing
begon de Dorpsraad nu met negen leden aan
de zrtt1ngspenode 1988-1992.
Op zondag 10 april werd 1n de kerk van Sint·
Pieter-Vi lapark een nieuw orgel in gebruik
genomen. De firma L. Verschueren te
Heythuysen vervaardigde hel 1n 1957 voor de
kapel van Sint-Jozef in Heer. Het tweeklav1ers1nstrument met vnj pedaal en negentien registers
komt akoeslisch op zijn nieuwe plaats beter tot
z11n recht. Ter inwijding gaf Theoph1le Franssen
na de kerkelijke diensten op die dag een
orgelconcert.
In het Zeeuwse Goes werd een Maastrichlenaar,
de 38·1ar1ge Fons van Hees op zaterdag 23 april
door bisschop H. Ernst lol priester gewijd.
Op zondag 24 april vierde de S1m-P1eterse
Scoutinggroep Sint-Gerlach haar v11ftigjarig be·
staan De groep werd opgenchi 1n een zaal aan
de Capuc11nengang en is thans gehuisvest 1n de
voormalige schippersschool aan de Lage
Kanaald11k.
Op zaterdag 30 april tenslotte · Koninginnedag! •
vierde pastoor L. Oirix van de S1n1·Lambenusparocrue ZlJn 45-iang pnesterleest.
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Mei 1988 was de maand der vnie dagen' Door
combinatie van wèl of met verplichte
srnpperdagen, vakanhe· en ATV-dagen en de
daaraan voorafgaande ol aansluitende olllClë!e
feestdagen konden extra vakanties worden
gekweekt. Gedurende een groot deel van de
maand bestond oe indruk dat slechts de ene
helft van Nederland werkte en de andere
vakantie had.
Al die georganiseerde m·acttv1te1ten golden niet
voor gouverneur Kremers. H11 stelde op dinsdag
3 mei offic1eel hel nieuwe alarmnummer 06· 11
voor Zuid·limburg op hel politiebureau van
Maastricht in gebruik. Midden· en Noord·
Limburg kregen reeds enkele weken eerder dit
uniforme alarmnummer
De invoering van de nieuwe v11fguldenmunl op
maandag 2 mei was uiteraard een landelijke
affaire, maar Maastncht had meer dan elders
daarmee moeite. In vrijwel geen enkele stad
rollen dagelijks zoveel Belgische muntstukken
van ViJf frank over de toonbank. die verwarrend
veel op het nieuwe v11lguldenstuk liJken

SINT-SERVAAS
Op de zondag volgend op de feestdag van de
stadspatroon Sint·Servatius. 15 met, trok
traditiegetrouw de "groete persessie" door de
binnenstad vand de Sint·Servaas Basiliek naar
de Onze Lieve Vrol.Nie BaSthek. Dit iaar door de
paus uitgeroepen tot Mana1aar werd een
bijzonder accent gelegd op de persoon van de
H. Mana. Eenenvi1fi1Q groepen. waaronder de
Maastrichtse stadsdevoties: de beelden van de
Sterre der Zee en S1nt·Servaas en het Zwart
Kruis van Wyck, vormden de stoet. Tevens
werden meegedragen de vier ' roedes" van de
Sint·Servaas Basiliek. Deze antieke
ceremoniestaven werden door toedoen van de
Broederschap van Sint·Servaas gerestaureerd
Op de feestdag van Servaas werden de
kostbaarheden door deken Maessen tijdens een
avonddienst in de Krulsherenkerk gezegend en
overgedragen aan hel kerkbestuur.
De Maastrichtse edelsmid Trudy van Scha1ck
tekende voor de restauratie. die bekostigd werd
door de broederschap Uil de opbrengst van hel
boekje De Servaas 1n restauratie vier 1aar
daarvoor op de markt gebracht
Op zondag 29 mei was het minder goed weer
dan op de dag van de stadsproceSSle Dat
weerhield de leden van de S1nt·Servaas·
organisaties. de Maastnchlse geestelijken en
honderden gelovigen niet om in processie naar
de Sint·Servaasbron in Biesland te trekken
Voorafgegaan door de naar de stadspatroon
genoemde fanfare werden 1n de stoet de
borstbeelden van Sml-Servaas en
Smt-Lambertus meegedragen.
Niet alleen de grote sladsproceSS10 profiteerde
van het moo:e weer. De met het S1nl·Servaas·
feest verbonden kermlS werd op zaterdag 7mei
door wethouder Corten geopend en werd

'Groe<e petsess"e . en prachlig •~eer

In processie naar de Servaasbron
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mede door de duur van een week een van de
beste Servaaskermissen van de afgelopen jaren.
Zowel het publiek als de exploitanten waren
ruimschoots tevreden. Ook waren zo'n
honderdvijftig kinderen van de Maasgouwschool, kindertehuis Sint-Joseph en crèche 't
Grummelke tevreden. Zij waren een middag de
gasten van de exploitanten.
De "waarderingsprijs van de stad Maastricht"
voor de aantrekkelijkste attractie werd dit jaar
voor het eerst toegekend aan de familie Bufkens,
de exploitanten van de Break Dance. In de loop
der jaren werd de energiebehoelte van de
kermisattracties dusdanig uitgebreid dat de
krachtstroominstallatie van de gemeente
bedoeld tol hel jaar 2000 nog vóór deze
na1aarskermis van 1988 moest worden
aangepast.

HERDENKEN
Begin en einde mei vonden verscheidene
dodenherdenkingen plaats, terwijl de
Estafettecommissie Maastricht 1989 bekend
maakte officieel met de voorbereidingen van de
Bevrijdingsestalette 1989 te zi1n begonnen.
Voor het eerst sinds vele jaren werden aan de
vooravond van de Bevrijdingsdag in Maastricht
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bij
het oorlogsmonument op het Koningsplein
herdacht. Veel meer publiek dan aanvankelijk
werd verwacht verzamelde zich rond de
imposante beeldengroep, die Charles Eyck
schiep. Burgerlijke en militaire autoriteiten en
delegaties van het voormalig verzet.
verenigingen en par!Jculteren legden bloemen
en kransen aan de voet van het monument. Aan
deze herdenkingsplechtigheid ging een hoogmis
in de Kruisherenkerk vooraf.
In Amby werd op deze avond 10 de kerk een
heilige mis opgedragen, gevolgd door een
kranslegging op het kerkhof. Ook in Heer vond
een eucharistieviering plaats. waarna op het
Raadhuisple1n een dodenappél werd gehouden.
Op de laatste zondag van mei werd voor de
41 sle keer op hel Amerikaans kerkhof te
Margraten Memorial Day gehouden. een
herdenking die beurtelings door een aantal
Limburgse gemeenten jaarlijks wordt
georganiseerd. Vijfduizend belangstellenden,
onder wie honderden Maastrichtenaren. namen
hieraan deel.
GEZANG
In mei glorieerde Maastrichts gezang in het
buitenland. Dat gebeurde 1n Clermonl·Ferrand 1n
de Franse Auverge. waar de Mastreechter Staar
op Hemelvaartsdag de hoogmis in de beroemde
"zwarte kathedraal" opluisterde. Daar zongen
de mannen van dirigent Hennie Ramaekers
samen met gemengde koren van de regionale
korenfederatie Een speciale selectie van de Ko· Doden herdenken op het Konmgsotem
ninklijke Zangvereniging verzorgde onder leiding
van Pierre Willems de Gregonaaose gezangen
Ster dei Toe~omsl neemr gere!loveerde ve1en1g.ngszaE.t aan de Breaestraac mbeZJl
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Aan hel slot van de mis bracht de Staar een
versie van hel Hallelu1ah van Händel ten gehore,
die de middeleeuwse kathedraal op haar
grondvesten deed trillen. Op vrijdag 13 mei
gaven de Maastrichtenaren een galaconcert in
het Maison des Congrès et de la Culture. Hier
werd een avondvullend programma gepresen·
teerd compleet met solisten begeleid door de
eigen Staarpianist Roger Moens en door een
instrumentaal ensemble van het reg1011aat
conse1Valonum. Rond duizend enthousiaste
toehoorders dwongen de Staar twee toegiften al.
Een uitstekende internationale beurt maakte de
Maaslnchlse zang ook 1n Brussel tijdens het
Kon1ng1n Elisabeth·Concours voor jonge
zangers. Drie pupillen van het Maastrichts
Conservatorium bereikten de finale.
De deelnemers, die op eigen mit1at1ef hadden
ingeschreven, waren Hub Claessens en Yvonne
Sch1ffelers alsmede de Roemeense sopraan
Ruxandra Vodà

OPENINGEN
Op zaterdag 7 mei was er leest 1n de
Bredeslraal, waar wethouder Peters de deuren
opende van de vernieuwde vererng1ngszaal van
Harmonie Ster der Toekomst In dit gebouw, dat
vroeger de Sint-Servallussociëtell, later de
Berchmanssociëleit en daar tussendoor ook nog
de Zuid·Nederlandse Opera onderdak bood,
kwam op aswoensdag van dit jaar tijdens hel
"h1e11ngeb1ele", zoals eerder vermeld, het
plafond naar beneden. Dit ongerief verhaastte
de restaurabe van de zaal, waarb11 naast de
aannemer ook leden en supporters van de
harmonie de handen urt de mouwen staken.
Een week later werd het geheel gerenoveerde
schuttersgebouw van de Maestnchtse D.D.
Schutterij aan de Brusselsestraat, de voormalige
Sinl·Josefschool, ofhc1eel geopend. De Maas·
trichtse deken Maessen zegende hel gebouw m,
waarna de voorzitter van de schullerij, welhou·
der Frits Corten, hel gebouw voor geopend
verklaarde. Eerder op de dag liep de schutlen1
mee in de stadsprocess1e. Enkele lokalen van
het gebouw werden verhuurd aan het
Balletcentrum Maastricht en hel Limburgs
Geschied· en Oudhetdkundig Genootschap
(LGOG) Door de gune steun van het
bednJfsleven en vriJWdhgers. die hun diensten
legen kostprljS of zelfs gratis verleenden, hoefde
de schut!eriJ ten behoeve van de verbouwing
slechts 1 200.000. - u1t le geven tegen de
aanvankeli1k begrote f 650.000, - .
Ondanks dat de verpleegkliniek De Zeven
Bronnen tussen Amby en Geussell reeds sinds
oktober 1987 1s bewoond, werd deze eerst op
woensdag 18 mei van dit 1aar officieel geopend
door de Limburgse député E Mastenbroek in
het biiz1jn van de voorzitster van de Sectie
Verpleeghu zen van de Nationale
Ziekenhusraad mevrouw D. Comeiissen
De nieuwe khrnek met 120 bedden. die

Deput~ Mas·enbroek opent verp.~Ufllek De le'lell Bronnen

Brand in de ~eider van Dom00r11 Vandaar die laclder
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aangevuld zullen worden met dertig
zogenaamde aanleunwoningen. 1s evenals de
verpleegkliniek Klevarie eigendom van het
Burgerli1k Armbestuur.

ROOK
De Maastrichtse restaurateur S. Gunther van
restaurant International aan de Markt werd door
het Bedrijfschap Horeca als een schoolvoorbeeld voor nadenkende ondernemers
opgevoerd in de landelijk verspreide brochure
Horeca en niet·rokers. Begin van dit jaar splitste
hij zijn restaurant in een rokers· en een
nielrokers·deel. De brochure was bedoeld om
informatie te geven over de marktkansen van
horecabedrijven die zich richten op de
niet·rokers.
Veel rook, zij het van andere aard, was er in het
restaurant Grand·Mère op de hoek van het
Vriphol en de Helmstraat. In de nacht van 16 op
17 mei begon omstreeks één uur. waarschijnlijk
als gevolg van een onvoorzichtigheid van een
inbreker, een brand in de kelder van het
gebouw. Hel vuur kon snel worden gedoofd.
maar de omvangrijke rook· en roetschade
zorgde ervoor dat het etablissement geruime tijd
moest worden gesloten om te worden schoongemaakt en tegelijk te worden gerenoveerd.

GEMEENTE
Net één dag voordat het raadsbesluit viel dat het
gemeentelijke waterbedrijf samen met de gasen electridleitsbedrijven en de Centrale Antenne
Inrichting (CAI) een zelfstandige NV zou worden,
werd in de Redoutezaal van de Stads·
schouwburg het eerste exemplaar van het boek
loop naar de pomp, gewijd aan de
drinkwatervoorziening van Maastricht, uitgereikt.
Het boek werd als Vierkant Maastncht
uitgegeven door de Slichllng Historische Reeks
Maastrrcht en werd geschreven door J. van den
Boogard, C. Cillekens en B. Gales ter
gelegenheid van de herdenking van het feil dat
honderd jaar geleden in Maastricht het
waterleidingbedrijf werd gevestigd. Studenten
van de Toneelacademie verleenden aan de
feestelijke presentaue hun ludieke medewerking.
Uit de op dinsdag 24 mei gepresenteerde
vooriaarsnola bleek dal Maastricht enkele
miljoenen tegenvatlers te incasseren kreeg. De
tekorten over de begrotingsiaren 1986. 1987 en
1988 waren 4.5 miljoen gulden hoger uitgevallen
dan was geraamd! Ze zouden volgens B en W
voor twee miljoen kunnen worden opgevangen
door 30 à 35 ambtenaren boven de reeds 150
geplande te laten afvloeien en er zouden
lastenverhogingen voor de gebnukers van
gemeentelijke diensten dienen te komen
De nota bleek verder voor de gemeenteraad.
De Kteme Comedie voorgoed w1gespee!C1
die deze vrij gelaten accepteerde, geen
donderslag b11 heldere hemel. Die was er wet op DF1ee11eenhafi 1aar en daJJ ai zwemdiploma B LettZJa Hompetberg laai ZJCh 1ête!en
dinsdag 7 mei om 2 uur 's middags. toen de
bhkseni 1n het stadhuis sloeg De reeds na
Tege11fe 1egeltje aan de wano mde schoonsre stad vaJJ liet /éJ/10
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enkele minuten gearriveerde brandweer kon
constateren dat de schade beperkt was De 1n
de gehele binnenstad hoorbare knal
veroorzaakte in hoofdzaak ontregeling van
brand· en alarm1nstallat1es
Half met werd een accoord bereikt tussen de Ko·
n1nkl.jke Sph1nx. hel ABP en de gemeente Maas·
tncht inzake de verwezenh1k1ng van de plannen
voor hel Céramiqueterrein zoals die op 7 maart
van dit iaar werden openbaar gemaakt
Rond dezelfde hJd werden de reorganisatie·
plannen van de ENCI bekend Volgens de
d1rect1e zal de reorganisahe 175 van de hu1d1ge
800 banen kosten. Deze sanenng veroorzaakt
door de opkomende 1nternattonale concurrentie
op de cementmarkt, moel in 1992 z11n voltooid
Voor de verregaande automat1seong van de
produktie werd 50 miljoen gulden ge·1nvesteerd.
Op 16 mei viel hel doek voor de Kleine Comedie
aan de Palersbaan Na een roemn1k bestaan
sinds 1930 werd op genoemde datum de
inventaris verkocht en deden de slopers een
bod op de albraak. Ter plaatse zullen Ie z11ner
lijd flatwoningen verrijzen. In oorsprong was de
Kleine Comedie het verenigingsgebouw van de
Derde Orde. Daarnaast bevatte het de
theaterzaal van de toneelvereniging
De Troubadours en later tevens van M·46 en
De Kemed1espeulers. Toen het stedeli1k theater
1n de 1aren vi1ftig werd verbouwd, lungeerde het
Derde Orde-gebouw vier 1aar lang als
stadsschouwburg
Verloor Maastncht met het DO-gebouw een
stukje culturele traditie, in het station werd een
stukje typische Maastnchtse cultuur 1n ere
hersteld Daar onthulde pres1dent·d1recteur
Kaptein van de Sph1nx samen mei mevrouw
Rally Bellefroid een fraai hersteld tegeltableau.
dat w11len Edmond Bellelro1d ter gelegenheid
van het 100·1arig bestaan van de NS 1n 1939
ontwierp. In de loop der 1aren raakten tegels los
en verdwenen. Na een ware speurtocht om een
afbeelding terug te vinden lukte het glazenier
Daan Wildschut het ernstig beschadigde tableau
te herstellen, waarna het weer op z11n
oorspronkelijke plaats boven het
l<aartencontroleurstokaattie in het Maas1nchtse
station kon worden aangebracht

PERSONEN
Pausel 1ke onderschetd:ngen Pro Ecc!esia et
Ponb11ce werden 1n inei ullge1elkt aan Herman
Clermonls. voorzitter van M72 en mevrouw
Adelheid van den Boom-de Vries, een sociaal
zeer actieve figuur 1n de S1ntlambertusparoch1e
Een !eesie!ijl<e receptie vond plaats 1n het
MaaspavifJOOn toen na tweeènlwtnt1g iaar
rad1ower1< op 27 mei Sjel Vink afscheid nam van
Omroep Limburg
Harmonre SintWalburga huldigde op
Hemelvaartsdag zeven 1ubilanssen ter
ge1egenhe1d van haar negeru1g1ang beslaan
Tîjdens het Marktfestival op 7 mes m Nuth

behaalde de Maastrichtse sportschoolhouder
Jan Sauer de titel "sterkste man van Limburg".
Er bleken nog meer sterke Maastrichtenaren
rond te lopen want de tweede. derde en vierde
plaats in het tournoo1 werden eveneens door
Maastnchtenaren belet
Het overlijden van dr. WiJlem Drees op 101 ·
iar1ge leefbid op zaterdag 14 mei ging ook aan
tal van Maastnchtenaren niet zonder meer
voorbij De 'vader van de AOW" werd hJdens
de eerstvolgende vergadenng van de PvdA·
afdeling Maastnchl herdacht

~
~..."..Q
(
m
.
......."."·.·.·.·"·".......... ( j )
• •••
• • • ••
•••• • • ••• • ••

..·.·."·":.....:..".".".."."..".".."."..".."...".".."..."."..".......
...•..•..•"...•..•..•..•.•"..•.•.•.•...•..•..••.•".,..
•••• •••• ••••."": .."
......"•.."••·...•·.•·."·••."·.".... • .......".•....•....
•
-••··•:·••.•.•.•"....""".".....".".".......
.....".."."."....".".""......."••........"........
...•..•..•."•".....••..".".•..-•..•."•"-..•..•..•..•".•".... ,

•• •

•

•

•••
••• • ••
" ~
"
• • • •••• • • • • •
•
• • • • • • • • •••••••• • •
•••• • •
4

••

•••

•

••

••••• ••••••
• • • ••
•••••

• • • •• •• • •

• •"•

34

Men zal ver 1n de geschiedenis moeten
teruggaan om een datum te vinden, waarop de
Maastrichtenaren ZICll zo hecht verbonden
voelden met de rest van Nederland als op
zaterdag 25 juni 1988. Dat Oranie de bindende
factor is binnen de Nederlandse natie werd die
dag spontaan gedemonstreerd In de nacht van
zaterdag op zondag werd op en rond het Vrijthof
een Oran1efeest gevierd dat qua omvang
herinnerde aan carnaval en de bevri1d1ngs·
feesten van vlak na de oorlog
Aanleiding was de 2·0 overw1nn1ng van het
Nederlands elftal op het Russische team 1n het
Olympiastadion te München, waarmee beslag
werd gelegd op de kampioensbeker '88 van de
UEFA in het bijzijn van zo'n vijfendertigduizend
Nederlandse supporters, die daarvoor de reis
naar de Beierse hoofdstad hadden ondernomen.
De voetbalmatch was aanleiding ertoe dal
winkels en warenhuizen op deze wedstrijddag
reeds vroeg 1n de middag hun deuren slo1en
omdat iedereen naar de televisie wilde kijken.".

CRIMINALITEIT
In 1un1 kon Maastricht een b1)Zonder voorbeeld
van cnminaJ1te1t in de annalen optekenen. dal
een sch11nbare gelijkenis had met de steeds
vaker alom plaatsvindende gr)Zelingen.
overvallen en erger. maar uite111deh1k een minder
geslaagde grap bleek te ziin
Toen op maandagmiddag 6 1um omstreeks half
vier de 30.13nge Maastrichtenaar B vO de
pol11te en brandweer actief bezig zag rond het
huis van dokter J. Tromp aan de Prestantstraat
omdat daar een alarmsirene loeide en de
bewoners niet thuis bleken te z11n. holde hiJ naar
z11n nabij gelegen woning. Vandaar belde h1J de
politie en deelde mede dat de woning van
dokter Tromp niet mocht worden benaderd,
anders zou er worden geschoten. Hij belde nog
vaker en het weten dal zich dne personen in de
woning ophielden. Hij herhaalde de
waarschuwing dat bij nadering schoten zouden
worden gelost. De sirene bleef loeien ".. Het
speciale arrestatieteam Zuid uil Den Bosch werd
gemobiliseerd. waarna hel huis werd omsingeld
Nadat de "grappenmaker" omstreeks negen
uur nog eens met de politie had gebeld, besloot
deze om kwart na elf het huis te bestormen.
Er werd niemand aangetroffen " De ànonieme
tefeloneerder · bevond zich onder het
toegestroomde publiek. Donderdagmiddag
daarna kon de politie hem aanhouden Z1Jn stem
op de geluidsband van de telefooncentrale van
het pohbebureau werd herkend d001 enkele
agenten, die niets vermoedend ·s maandag·
middags met deze toeschouwer nog een praatie
hadden gemaakt!
Mogehjkerw11ze werd Van D tol z11n daad
geïnspireerd door een publicatie enkele dagen
Oran,e Boven 11
eerder over loze alarmen Deze verdubbelden
de afgelopen vier 1aar van 550111 1984 tot 1020
in 1987 De eerste helft van 1988 werden reeds Toen was net aan de Prestantstraar. nog gee~ grapje
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600 alarmen geregistreerd, waarvan 90 procent
loos was.
In de loop van de maand werden met de
regelmaat van de klok, evenals overigens de
vorige maanden, winkeldieven gepakt. Bij C&A
was een overvaller actief. die later in de kraag
werd gegrepen.
ln het weekeinde van 12 jurn werden vier
mensen beroofd, waarbij een van de slachtoffers
door messteken verwondingen opliep.
Een 92-jarige weduwe in de wijk Akerpoort werd
het slachtoffer van twee mannen, die zich
uitgaven voor meteropnemers. Toen zij hel huis
verlieten namen zij de geldkist van de bejaarde
bewoonster mee. Daarin zaten onder meer
negen spaarbankboekjes met daarop een
totaalbedrag van zo'n dertigduizend gulden.

SINT-SERVAAS
In de loop van het jaar werden de
archeologische opgravingen în de Basiliek van
Sint·Servaas voortgezet. Geregeld werden
vondsten gedaan die nieuwe bijdragen leverden
aan de wordingsgeschiedenis van het
kerkgebouw en die op 18 juni hun bekroning
vonden mde ontdekking van een 37 centimeter
groot grafkruis. dal in één keer nagenoeg de
hele tweede bouwfase van de kerk onthulde.
Het kruis lag ruim negenhonderd jaar achter het
hoofd van Proosl Humbertus, een van de twee
belangrijkste bouwheren van de kerk wiens
graftombe werd ontdekt bij het graven van een
put voor een nieuwe hete·luchlverwarm1ng in de
kerk. Op het grafkruis staal in het Latijn het hele
levensverhaal met alle bouwactiviteiten van
Proost Humbertus. Op de rand van de
opgegraven sarcophaag was, eveneens in het
latijn, gebeiteld: "Humbertus. hij voltooide deze
kerk."

GESCHIEDENIS
Houdt de archeologie zich bezig met wal vele
eeuwen geleden in Maastricht gebeurde, juni
1988 telde evenals overigens de meeste andere
maanden ook weer een aantal herdenkingen
van feiten, die zich enkele lustra dan wel
decennia geleden voltrokken.
Deze maand vierde de protestante Emile Wesly·
school haar zilveren bestaansfeest op vnidag
3 juni, dat op zondag werd besloten met een
officiêle kerkdienst in de Sinl·Janskerk
De meesten van de 180 leerlingen bleken van
katholieken huize te zijnl
Op 6 juni begon een week durend leest ter
viering van het 80-jarige bestaan van de
katholieke basisschool Smt-P1eter, die
aanvankelijk Sint-Ursulaschool heette. Hel was
een meisjesschool onder leiding van de Zusters
Ursulinen. In 1945 kwamen er de Zusters van
hel Arme Kind Jezus en werd de naam
gewijzigd 1n Regina Pac1sschool. Deze
me1sjesschool fuseerde met de Sint-Petrus·
iongensschool m 1982 en ging toen

De graftombe van Servaas· bouwheer Proost Humbertus blootgeiegd
Een der beide nieuwe toegangsdeuren tot de basiliek van Sinl·Servaas. die de ver01nd1ng tussen Vr11thol en kerk weer
/Jerstellen.
Hoed af voor Berke.
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Sint·P1eterschool heten.
îqdens het weekeinde van 12 juni was er feest 1n
Amby. waar het 55-jange bestaan van de
voetbaldub RKASV werd gevierd Jubileum of
niet. mde feesttent stonden TV·toestetlen
opgesteld om niets te hoeven missen van de
EK-voelbalwedstrr1d van ons land tegen
Rusland.
Maandag 13 iun1 In de verpleegkhrnek Klevarre
Vierde men het 25-jange bestaan van de
opleiding tot ziekenverzorger Deze 1n-serv1ce of
huisopleid1ng start tweemaal per jaar met iedere
keer circa veertig leerlingen en duurt
23 maanden. Er bestaat steeds behoefte aan
nieuwe krachten. Klevarie telde deze maand 396
langdurig zieken, van wie de gemiddelde leeftijd
rond de tachtig jaar lag.
Een jubileum, dat stevig werd gevierd. was het
75-jange bestaan van de stadsherberg
Au Mouton Blanc aan de Kersenmarkt. waar
Math en Joke Delvoux en hun dochter M1re1lle
een alom gewaardeerde gastvrrjhe1d 1n praktijk
brengen Het pand was 1n de eerste helft van de
13de eeuw Maastrichts eerste stadhuis. Het feest
vond plaats hjdens het weekeinde van
18 en 19 juni.
Twee decennia 1n de politiek is een respectabele
peoode. Daarom liet de afdeling Maastncht van
de PPR het led van haar twmbgsle veriaardag
dan ook niet zonder meer voorbtigaan. Het leest
werd gevierd op 25 juni De landelijke voorzitter
Bram van Oj1k kwam speciaal daarvoor naar
Maastncht
In de wijk De Heeg vierden De W1ekjes leest.
Deze peuterspeelzaal, zo genoemd naar de
wieken van de nabijgelegen windmolen van
Gronsveld, werd tien jaar eerder op 1n1bat1el van
Els Bos opgericht Van de circa vierhonderd
peuters, die De Heeg 1n 1uni 1988 telde.
bezochten zo'n honderdvijftig regelmatig de
speelzaal. Van de drie leidsters mvaste dienst
zijn er tijdens de werkdagen steeds twee
aanwezig om de van samenstelling steeds
wisselende groep van vi1fendertig kinderen bezig
te houden

MONUMENTEN
Maastricht krijgt een monument ter ere van de
"Zate Herremeniekes" Om aan geld hiervoor te
komen werd op zondag 26 juru op het V111thol de
verkoop gestart van pakjes ans1chtkaanen met
carnavalstaferelen van de hand van
kunstschilder Chnt Rousseau Tientallen zate
herremeniekes", nu 1n burger. gingen deze actie
muZJkaat blazend ondersteunen. Ofschoon op
die middag de grandioze intocht van het Oranie·
kampioenselftal mAmsterdam op de teleV1s1e
was te volgen, verschenen toch velen om ook dit
Eén miJoe.'> van KNP voor Maasu!Chts flleuwe Tllea1er aan re• V!lJUioJ Een klinkend afsctic:dsgesc.henk
fesbjn op het Vr11thof mee te maken.
Zo'n v1erdu1zend pak1es kaarten en circa
Ac/lter Mnckele1s' rug vo;trekt zich ae 1estaura11e van ae Stnz·Ma!h!JS
tv,eehonderd (dure) ingelijste posters werden
verkocht. Wethouder Corten onthulde 1n de Joop
Zomer• anken mWyck.
van de middag een "voorlopig ' ontwerp Het
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idee van een "zate herremenie"·standbeeld is
afkomstig van mevrouw Margriet Houben, de
echtgenote van de burgemeester.
In juni kreeg de Sinl·Servaaskerk weer een
Vrijthofpoort bezijden de absis aan de kant van
de Hoofdwacht. In de loop van de zomer zou
ook de doorbraak voor een tweede poort aan de
andere zijde van de absis een feil worden.
Een nieuw monumenlije) werd op zaterdag
25 iuni onthuld door de oudste inwoonster van
Blauwdorp, de 90-jarige mevrouw Anna van
Ochten. Hel beeld van de beeldhouwer Henk
Beelenkamp kreeg een plaats op de hoek van
de Proosdijweg en de Mr. Ulrichweg. Het stelt
Bèrke voor, een figuur, die sinds 1980 zich liet
horen (lezen) in het informatieblad van de wijk,
die een ingrijpende renovatie onderging.
Geen monument, maar een tonnen kostend
object lijkt de J.F. Kennedybrug Deze in 1968
gebouwde rivierovergang blijkt vanaf juni 1988
tol 1991 1,2 miljoen gulden aan onderhoud te
gaan kosten.
Overigens heeft de gemeente ook wel eens een
meevaller. Zo schonk het KNP·concern de
gemeente 1 miljoen gulden als bijdrage in de
bouw van het Muziekhuis aan het Vrijthof.
Het was een afscheidscadeau aan Maastricht
van de KNP·top, die zich samen met een aantal
staffunctionarissen vanuit Maastricht voorlopig 1n
Baarn zou gaan vestigen.
Er kwam deze maand een subs1d1e van
t 50.000, - ter beschikking van de Stichting
Museumbrouwerij De Keizer. Deze bijdrage was
afkomstig van de projectgroep Seizoens·
verlenging.
De toren van de Sint·Mathiaskerk, Maastrichts
derde parochiekerk en daterend uit het begin
van de 14de eeuw. ging in de steigers. Deze
kerk zou worden gerestaureerd, waarbij de vloer
wordt verlaagd. de spits van de toren nieuwe
leien kn1gt en het torenkruis wordt opgeknapt,
terwijl aangetaste mergelblokken 1n de toren
worden vernieuwd.
Pastoor dr ir J Nunez Ladeveze van de Sint·
Hubertusparochie aan de Boschpoorl kon 1n
Laren (NH) een zwart marmeren altaartafel op
een hardstenen voet op de kop tikken. Toen h11
er namelijk belangstelling voor toonde, kreeg hij
dit altaar van het kerkbestuur aldaar cadeau.
Het werd tijdens een pontilicale eucharistieviering door Roermonds hulpbisschop
mgr A. Caslermans op zaterdag 11 iuni
ingezegend.

ACTIVITEITEN
Maastricht is midden juni 1988 een tweede
schutterij rijker geworden. Het is hel Meslreechs
Rizzjemint, dal deze maand 36 leden telde
onder voorzitterschap van Etienne Vroemen
Wyck organiseerde op zaterdag 18 juni een
zomerfestival. In de straten tussen het station en
de Sint.Servaasbrug waren een vlooienmarkt en
braderie. alsmede een kunslmarkt. Artiesten en

Studentenprotesren tegen Deetmans bezwmg1ngsplarmer1.
Luchtbrug voo1 aanstaande moeders
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een "streetparade" zorgden voor de ambiance
Op de avond van 24 juni marcheerden
drieëntwintig Maastrichtse muZJekkorpsen door
de straten van de binnenstad. Deze parade
kwam 1n de plaats van de trad1t10r1ele 1aarlijkse
marswedstnjd Bij WIJZe van proef was er thans
geen 1ury. De Musa. de subStd1ecomm1ss1e voor
muziek- en zangverenigingen, legde ditmaal de
nadruk op de prestatie naar het publiek toe.
Maastrichtse muziek klonk ook 1n hel Noordfranse Calais, waar de R.K. Harmonie
S1nt-Caec1lia ·De Gele R11ders" u11 Oostermaas
luister bijzette aan de jaarli1kse "parade
musicale".
Dat nam niet weg, dat de Maastrichtenaren 1n de
huiskamer van het plaatselijke stamcafé de
kampioenswedstrijd van Nederland tegen de
Russen op die dag op de televisie volgden en
daarna ter plaatse de overwinning van Oranje
vierden. De locale krant schreef. "Calais passe
à l'Orange."
GEMEENTE
Op dinsdag 7 juni besloot de gemeenteraad met
26 stemmen vóór en 9 tegen niet langer nog een
straal naar Werner von Braun Ie noemen.
Tijdens dezelfde raadsvergadering werd
besloten tot de heffing van een gemeente; 1ke
noolhefhng Het stadsbestuur verwacht de
komende iaren miljoenen voor onderhoud en
vernieuwing 1n hel 400 km lange rioolstelsel te
moeten investeren
Op donderdag 91urn stak wethouder Gorten b11
wijle van startsein de eerste spade 1n de grond
voor de aanleg van een ruim t md1oen gulden
kostende kunststof atletiekbaan 1n het
sportcomplex Jekerdal.
De politieke partijen in de Maastrichtse
gemeenteraad spraken zich uit tegen apartheid.
maar de leden van CDA en WD konden zich
met verenigen mei de ondertekening namens de
gemeente van een anti·aparthe1dsverklaring.
CDA en WD voelden niets voor 1n hun ogen
eenzijdige boycotacties. De raadsleden
schaarden zich achter hun landelijke partijen. die
Zuid·Afrika 1n samenwerking met de overige
Europese landen willen aanpakken
Heidemy Adviesbureau opende op 23 juni 1n het
MECC Business Center zijn nieuw kantoor. dat
voorheen 1n Roermond was gevestigd.
Het bedrijf koos voor Maastricht toen deze stad
als economisch centrum van de prov1nc1e wera
aangewezen
De ReglOOale tnstelhng voor de Ambulante
Geestehjke Gezondheidszorg Maastricht en
omgeving (RIAGG) kreeg als sponsor het
Deense med1Cl}nenbedri1f Lundbeck, dat tussen
veert1gdu1zend gulden en een ton zal schenken
voor wetenschappelijk onderzoek.
Minister Deetman stelde bjdens een (verlaat)
bezoek aan Maastricht een bedrag van 3 m1l1oen
gulden beschikbaar voor het 1n Maastricht
gevestigde Menl·1nstituut dat op Europees

topniveau onderzoek wil verrichten naar de rol
van 1nnoval!e en technolog:e Het 1nstrtuut kwam
tot stand 111 eendrachtige samenwerking tussen
de economische faculteit van de RL de
provincie Limburg en het mmistene van
Onderwi1s en Wetenschappen Voorztrter van
Ment 1s prof W. A>beda en Ment-directeur werd
prof dr L Soete.
Begin 1uni werd be~end. dat een afdeling van de
United Nabons University (UNU). een instrtuut
van de Verenigde Naties, zich 1n Maastncht zou
willen ves!Jgen. Als plaats van hu1sveshng werd
gedacht aan het voormalige klooster van de
Zusters Reparatricen aan de Kapoenstraat met
bijbehorende grond en gebouwen aan de
Wilmakerstraat.
PERSONEN
Voor negen mensen was het begin van hun
Lourdesbedevaart vanaf Maastricht op 2 juni
een beangstigende ervanng. Om van het ene
naar het andere perron van het station te gaan.
maakten Zij gebruik van een lift. Deze bleef
steken en de brandweer had anderhalf uur
nodig om de onfortuinlijke re1z1gers uil hun
benauwde omgeving te kunnen bevrijden Met
een vertraging van vijftig minuten kon toen de
Lourdestrein vertrekken.
De ten behoeve van de dne hoofdnchtmgen van
de Stadsacademie 1n drieën gedeelde Edmond
Husbnxpri1s kwam terecht bij beeldhouwster
Annemarie Verhe11en. mode-Ontwerpster
Suzanne Stohr en docent handvaardigheid
Johan Muyres. ZiJ kregen ieder f 1000, Op Vrijdag 10 1uni vertrokken de docenten
J. Goossens. L. Heuvels, B. Smeulders en
W. Knoop van de Technische School Maastnchl
naar hel lepradorpje Laëla in Tanzania om daar
Ie helpen bij de bouw van een landbouw·
schooltje. Zij meenden hel werk binnen één
maand te kunnen runnen.
Raymond de Pauw, 27 jaar, werd benoemd tot
directeur van Harmonie Kunsl door Oefening als
opvolger van zijn overleden vader Désiré de
Pauw. die er veertig jaar de dirigeerstok
zwaaide.
Als protest tegen de financieringsplannen van
m1n1ster Deetman bezeilen op woensdag 8 Juni
circa zeventig studenten hel hoofdgebouw van
de RL aan de Tongersestraat Op donderdagmiddag bleken de bezetters even bereid de
deur op een kier te zetten om drs H Adriaanse
de gelegenheid te geven om te promoveren in
de aula van het gebouw
Op dulsdag 14 1um werd een Rotterdamse
vrouw per helikopter naar het Academisch
Z1ekenhws in Maaslncht gevlogen om daar van
een tweeling te bevallen Omdat ZIJ elders met
kon worden geholpen 1n verband mei een te
vroege komst van de baby's. werd z11
overgebracht naar de speciaal daarvoor
rngerichte afdeling van hel Maastrichtse
ziekenhuis. Zi1schonk het leven aan twee

1ongens. genaamd Marv1n en Bruce. Volgens de
Maastrichtse specialist dr. W Maertzdorf worden
enkele keren per maand te vroeg geooren
baby's of moeders die een spooale verzorging
nodig hebben. naar Maastricht gevlogen
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Met twaalf maanden tussen nieuw· en oudiaar 1s
er rekenkundig geen middelste maand aan te
wi1zen Toch 1s JUii typlSCh een maand. die
tussen twee helften van het iaar 111 staat In de
eerste helft groeit men ernaar toe en na afloop
komt het volgende iaar alweer 10 zicht Misschien
komt het daardoor dat juli meer aandacht k111gt
dan de andere maanden Juh 1s de maand van
de vakanties. heeft een wat Frans cachet en
levert in eigen land vaak de meest
teleurstellende ervaringen met het weer op
In dit laatste opzicht deed JUii 1988 niet onder
voor haar voorgangers. In de eerste week was
het weer niet om over naar huis te schniven Het
Jeugdvakanliewerk startte niettemin met
driehonderd vrijwillige krachten zijn acllv1te1ten
om achtduizend jeugdige vakantievierders van
zes tot twaalf jaar, de Klu1verkes genaamd, met
maai helst tweehonderd verschillende activiteiten
bezig Ie houden. Intussen liep de temperatuur in
het weekeinde van tO 1uh op tot ruim 24°
Celsius. waarmee ovengens bij lange na niet de
temperaturen werden gehaald. die in
Gnekenland en de overige Zuideuropese landen
een hrttegolf veroorzaakten In Maastricht was.
na enkele zomerse dagen. het weer van een
herfstachtJge allure. Het slechte weer deed een
run op de reJSbureaus ontstaan: "Het geeft ruet
waar de reis naar toe gaat. als de zon er maar
sch11nt!"
Het Maastrichtse teest, dat onder de naam van
Vive Ie vink ter gelegenheid van de Franse
Ouatorze Jurl!et op touw werd gezet, ontaardde
10 een verregend broodie kaas met een kop
kothe achter de beslagen ruiten van de
etablissementen aan het Vrr1thof
Voor Maastricht was het slechte weer geen
directe ramp. Kozen b11 mooi weer duizenden
loensten voor bu1lenrecreat1e. nu stroomden z11
naar de stad. waar de dag1esmensen de city met
haar winkels en de musea overbevolkten In de
hotels zowel in Maastricht als in de rest van
Limburg bleef de bezetting 1n JUii duidelijk
beneden de verwachting
Tegen hel einde van de maand liep de
temperatuur weer op en werden zelfs waarden
van 28° Celsius gemeten.
Een probaat middel om campinggasten en
vakant1elogees bezig te houden bleek de 75ste
Tour de France. die op zondag 3 Juh 1n Bretagne
van start ging Honderden Nederlanders onder
we veel Maastrichtenaren maakten bovendien
de tour persoon k mee Behalve op de Atpe
d'Huez klonk ook Maastrichts op de Mont
Ventoux en urteraard op de Champs Elysées bij
de aankomst l!l Pan s. Toen Pedro Delgado
reeds lang naast Steven Rooks winnaar van de
bol'e~estrui, op het schavot was gehuldigd
klonk 1n de huiswaarts kerende bus nog
'Wee heet nae gewonne?
Maastricht had dit 1aar ook een tourwinnaar en
W1euwe wefen voor Hanne~es randem
wet n de persoon van de Maastrichtse studente
Hanneke W1inoltz Z111s visueel gehandicapt en
T•olS poseren öeswwsleden van ae SXl'ltmg Wagne1 de V1bq hun n1 i.w ve1wor.en Graa~ands
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rijdt op een tandem samen mei een voorrijdster.
Zij werd Nederlands kampioene gehandicapt
tandemrijden, won dil jaar de Ronde van België
en flitste als eerste in dil bijzondere klassement
over de flnishfijn in Parijs. Haar deelname hing
nog even aan een zijden draadje toen vlak voor
haar vertrek naar Frankrijk een onverlaat de
beide beste wielen van haar tandem gapte.
Omdat de reservewielen van veel mindere
kwaliteit waren, hielp de Maastrichtse
rijwielhandelaar George Walstock haar uit de
penarie en schonk haar twee gloednieuwe
wielen. Zo kon zi1 dan toch dinsdag 19 juli
starten voor haar tour. In vijf van de zes etappes
slaagde Hanneke mei haar voorrijdster erin de
rose leiderstrui te veroveren en zij mocht na
afloop het winnaarsschavotie beklimmen
Minder prettig fietsnieuws voor Maastricht kwam
op woensdag 27 juli, toen de Stichting
Zesdaagse Maastricht haar sponsors, de
wielerbond en andere betrokkenen liet weten
geen perspectief meer te zien in de organisatie
van een volgende zesdaagse. Sinds 1976 werd
dit evenement twaalf keer in de Eurohal
verreden. ''Met bloedend hart." afdus
slichtingsbestuurslid wethouder Jan Hoen,
''hebben we de beslissing moeten nemen om de
zesdaagse op te doeken!"

BOUW
In Maastricht werden de laatste iaren refal1ef
weinig woningen gebouwd. Begin dit jaar lelde
Maastnchl 44. 715 woningen. Dal waren er zo'n
680 méér dan in 1987. Deze overigens zeer
bescheiden groei vond plaats in de binnenstad
(207) en in de buitenwijken zuid·west (5).
west (46), oost (125) en ZUld·OOSI (295).
Randwyck, Heer en De Heeg namen het
grootste part voor hun rekening. In de oostelijke
buitenwijken kregen Nazareth en Scharn de
meeste nieuwe woningen. In de binnenstad
spande het Boschstraatkwartier met 93 nieuwe
woningen de kroon. De laatste veertig iaar
werden 2.061 woningen door de overheid
gebouwd, 17.875 door bouwverenigingen en
14.011 door particulieren.

BUITENLANDERS
De vakanlJetiJd brengt steeds opnieuw massa's
buitenlanders in de stad. Naast Belgen · iedere
marktdag vaste bezoekers · komen er veel
Duitsers. Fransen. Britten, Italianen Spanjaarden,
Scandinaviërs en steeds groeiende aantallen
Amerikanen en Japanners. Maastricht te!t ook
heel wat buitenlanders. die voor kortere of
langere tijd in Limburgs hoofdstad zijn
gevestigd. Begin 1988 waren 1n Maastnchl
4.232 ingezetenen van 26 andere nationaliteiten
Het grootste contingent buitenlanders vormden
924 Belgen, gevolgd door 751 Turken en 733
Marokkanen. De burgerlijke stand telde verder
Soldaat voór het wachthuiSJe op het VllJtl'lof Erm gmg mei
onder meer 456 West·Duitsers. waarna 261
Span1aarden de vijfde plaats op de ranglijst
Hopeh/k is de kwa/ile11 van ae w1111 beier dan dit' van hel Frars
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innamen vóór 222 Italianen. Verder vermeldde
de gemeentelijke administratie 57 Franssen.
122 Britten, 36 Gneken 18 Joegoslaven.
22 Oostenrijkers. 34 Polen. 52 andere
oosteuropeanen. 34 Lybiërs. 64 Afrikanen u11
verschillende staten. 77 Amerikanen en
Canadezen en 33 ingezetenen u11 andere
Amerikaanse landen. Uit Indonesië stonden
95 ingezetenen geadministreerd, terw111186 uit
verschillende Aziatische staten afkomstig waren.
Australië en N1euw·Zeeland hadden slechts
7 ingezetenen in Maastncht

Gelders·Utrechtse Spaarbank, legde ZiJn functie
per 1JUii neer. Ook hq maakte gebru1K van de
VUT In 1966 werd hij directeur van de Sbcht1ng
Gemeente Spaarbank van Maastricht. toen met
60 werknemers. In 1974 vond een lus;e plaats
met de Shchtlllg Gemeente Spaarbank van
Venlo en 1n 1987 een fusie met de GUS 1n
Wageningen.
Dil samenwerkingsverband telde 1n JUii 1988
zo n achthonderd medewerkers verdeeld over
105 kantoren.
Een zeldzaam gouden feest vierde op 131uti de
74-jarige Paul Kersten als edelsmid.
THEATER
Vermeldenswaard is dat Mark Sprengen op 5 juli
de vijfhonderdste bul kreeg van de laculte1t der
Na jaren praten besloot de Maastrichtse
gemeenteraad op dinsdag 5 juli dal hel Theater Geneeskunde van de RL
achter het Generaalshuis aan het Vrijthof mag
In het begin van deze maand werd
worden gebouwd. Reeds tien iaar geleden werd burgemeester Houben het slachtoffer van een
een plan ontworpen voor het nieuwe centrum,
mysterieus virus, dat zulke vermoeidheid
veroorzaakte dat hij niet meer kon werken.
dat geschikt zal zijn zowel voor toneel als voor
opera en concert De uitvoering ervan liet zo
Gevreesd werd dat het geruime tijd zou duren
lang op zich wachten dat dit dne·m·een..çoncept voordat hij z11n activiteiten zou kunnen hervatten.
Harmonie Sint-Petrus en Paulus, ook wel
reeds mVenlo en mDrachten werd toegepast.
De Greune genoemd. vierde haar 110·jang be·
Men is daarover uiterst tevreden zodat de
staan Wolder stond het eerste weekeinde van
realisatie 1n Maastricht minder experimenteel 1s
de maand bol van leestehjke activiteiten
geworden. De totale kosten bedragen 22,3
miljoen gulden. Urt vrees voor een overschn1ding Beeldhouwer Gèr Pieters zag Z!Ch bi) gebrek aan
van deze begroting weigerde de gemeenteraad een opvolger verplicht de alleroudste
een marge van vrif procent toe te staan.
steenhouv1eni van Nederland langs de
Tongerseweg aan de T~burgse firma Jac de
Verwacht werd dat nog m 1988 mei de bouw
zou worden begonnen.
Groot over te doen. Het lfl hel Belgische Namen
In de eersre week van 1ul1 vond het Werktheater door Armand Pieters opgenchte bedn1f. dat in
1815 naar Maastricht v1erd overgeplaatst en
meen grote tent op het Vnithof onderdak. Hier
aanvankelijk gevestigd was aan de Wolfstraat,
werd voor groot en klem gespeeld
was steeds 1n handen van de familie Pieters
Soms bi) goed weer soms door de weergoden
bedreigd was er in Maastricht aan belangstelling Half JUii studeerde aan de Hoge Hotelschool
winnend straattheater te beleven Daarvoor
Maastricht P Roersma al. H11 was de derde
zorgde de Maastrichtse groep Het Vervolg Om Roersma in successie, die het begeerde diploma
meer bekendheid te krijgen trok het gezelschap van deze school behaalde.
naar Midden- en Noord-L1mburg, waar de groep Op de voorlaatste dag van de maand vierde het
het w1elersluk De hel van Maasburg bracht Na
echtpaar Janssen·Utens zijn 65ste
optredens in de provincie vond in Maastricht op huwelijksleest. Zij waren beiden 85 jaar en
zaterdag 16 iull de hnale plaats op het Onze
woonden sinds vijfllen Jaar 1n het Bejaardencentrum Malberg.
Lieve Vrouweple1n. Op dit plein gal Rubens
Poppentheater De Kleine Wereld ook vniwel elke Op de laatste zaterdagmiddag 1n JUh gal
dag v1JI voorstellingen voor zover de weergoden stadsbeiaardier Mathieu Steijns een concert op
het carillon van de Sint-Servaasbas1hek. Mede
het toelieten
op initiatief van Willy Hageman · de "muzikale
Het Holy Name Cho1r uil Chicago trad op
man ' van de restaurat1esuchting · werd besloten
dinsdag 5 juli op 1n de Onze Lieve Vrouweop alle zaterdagen van augustus zo'n concert te
basil1ek onder leiding van z11n dirigent Richard
geven
Proulx. Dit concert werd gegeven in de reeks
ProOrgano.

STADS ITEMS
PERSONEN
Na veertien iaar lang onder andere het bekende
programma Speu!entere voor de ROZ.
tegenwoordig Omroep Umburg. te hebben
gepresenteerd nam op 11uft Mathieu Schl1Jper
afscheid van radioland door vervroegd uit te
treden
Drs. J Janssen, voorzitter van de Raad van
Bestuur van de SNS·bank NV, het samenwer·
k1ngsverband tussen Spaarbank Limburg en de

Vanaf het Onze Lteve l/ro1.i.v~plem vertrok op
zondag 3 JU 1hei oee!d van de Sterre der Zee
voor een bezoek aan de verpleegkllfuek De
Zeven Bronnen 1n Amby ter gelegenhe;d van de
Sacramentsprocessie. die daar werd gehouden
In de loop van de maand berichtte het M1n1stere
van VNC het bestuur en de directie van hel
Dr. Poelsoord dat d11 kan bli1ven functioneren
Samen met het Mg1 Mutsaertsoord mVenlo
mogen de acl1V1te1ten worden voortgezet Beide

1nstell1ngen worden voorloptg betaald uit de
Algemene Wel BiJZondere Ziektekosten (AWBZ).
In de toekomst moet het geld komen uit de pot
van de geestefiike gezondheidszorg
De erven van dr. Th. Twaalfhoven schonken
zeventig ol1everfschilder1ien en tweehonderd
tekeningen van de schilder Rob Graalland aan
de St1cht1ng Wagner de Wit. die haar
kunstcollectie heeft ondergebracht 1n het Spaans
Gouvernement aan het Vn1thol
Tegen het einde van de maand kreeg Maastricht
weer een in de nationale kleuren geschilderd
wachthu1s1e voor de Hoofdwacht aan het Vrijthof
Vroeger stonden er behalve daar ook
schlldershu1sies voor het gouvernement aan de
Bouillonstraat, bij de Tapijnkazerne en bij hel
Miiitair Hospitaal aan de Grote Loo1ersstraat.
Nog net voordat juli voorbij was liet KNP weten
honderd milioen gulden te investeren 1n haar
fabriek te Maastricht. Er zou een nieuwe
installatie komen ten behoeve van de produkbe
van het zogenaamd gestreken papier Verwacht
werd dat deze uitbreiding 1n de tweede helft van
1989 in bedrijf zou komen. Verder werd bekend
gemaakt. dat de KNP-top Zich 1n 1990 defin1!le!
in Hilversum zal gaan vestigen.
De Zusters Onder de Bogen kozen de
Indonesische 60·iange zuster Louisie Sa1ini als
generaal-overste van de congregatie. Dat
gebeurde in Jogjakarta. De congregatie werd 1n
1837 door Elisabeth Gruyters gesticht en telt
momenteel 1250 leden. Van hen leven 850
hoofdzakelijk gepensioneerde zusters in
Nederland en 275 zusters mIndonesië.
Er komen 1aarli1ks ongeveer tw1nbg rneuwe leden
btJ, voornamel1ik in het buitenland
In het Bosscherveld steeg ge1u1ch op toen b11 het
bedrijf Thomas Regout een cheque werd
uitgereikt van met minder dan f 22.500. - aan
de Belgische werknemer Ludo V1sschers (38) uit
Maasmechelen als beloning voor een idee, dat
het bednJf een besparing van honderdduizenden
gulden oplevert
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Hoe vreemd het ook moge khnken. oogstmaand
1988 is de theatermaand van hel jaar geworden.
Maastricht beleefde de premtère van het fesllval
De Zomer Deze culturele gebeurtenis kreeg een
opzet zoals 1n Avignon een evenement. dal
volgens cultuur-wethouder Peters " wervelend
mtiem, bruisend, alles en iedereen overspoelend
moet zijn."

THEATER
Tien weken lang zou dil festival, met een
compleet programma, geconcentreerd rond de
weekends. op de agenda prijken· vanaf de eer·
sle week in auguslus tol half oktober
Het programma omvatte tal van kunstvormen.
Het bleek de bedoeling van de organisatoren dit
festival en zelfs uitgebreider. 1aarlijks te herhalen.
Zij verklaarden niet te streven naar een kopie
van een ander en slaagden erin reeds de eerste
''editie" van De Zomer een eigen gezicht te
geven en herkenbaar te doen zijn voor de
aantrekkehjke internallonale regio. waarbinnen
Maastricht als cultuurstad een vooraanstaande
rol wil spelen. De aaneenschakeling van pleinen
en pte1nt1es. brede alleeën en verborgen
steegjes in de stad bleek een entourage te
bieden die uitermate geschikt IS voor zo'n
festival.
De spits van het amb1t1euze programma bestond
uit het Limburgse Straartes!Jval van 6 tot en met
13 augustus. dat in Limburg in totaal 106
straattheatervoorste l1ngen bracht. waarvan 13 in
Maasmcht. Omdat de straat zowel het toneel als
de toeschouwersruimte v01mde. was het moe1h1K
het aantal bezoekers vast te stenen Want in een
stad als Maastncht worden bij een beetje redelijk
weer de t11delijke podia gepasseerd door tal van
toevallige voorb11gangers. Tellingen wezen uit
dal de eerste 39 voorstellingen verspreid door
de hele provincie meer dan vijfentwintigduizend
toeschouwers trokken.
De voorstellingen in Maastricht vonden plaats op
hel Volksple1n in Blauwdorp. Friezenpletn 1n
Oostermaas. Vrijthof en Onze Lieve Vrouweple1n,
Goede en zelfs lovende krilieken vielen de
hoofdzakeh1k Engelstalige optredende groepen
ten deel, alhoewel. Straattheater, per dehmtte
theater voor het (straat)volk. tn eigen taal zou
aan de opzet en geest van dit soort van
cultuuruillngen zeker ten goede komen
Startte het festival De Zomer op straat, het
programma voor augustus werd ook "op straat"
afgesloten. Theatertenten op het Onze Lieve
Vrouweple1n en langs de Onze Lieve Vrouwewal
vormden toen de poeha. Freek de Jonge gaf 1n
de laatste week van de maand ondanks de
teleurstellende weersomstandigheden Vijf
urtverkochte voorstellingen boven op de
parkeergarage. terw11I de actnce/comed1enne
Loes Luca op het Onze Lieve Vrouweple1n het
pubhek aan zich wist te binden.
Straat!eswal, tlieaier va11 Sll(la~ e11 op p/e n

M,..
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CULTUREEL CENTRUM
In de hoop dat de bouw van het Thea18r aan het
Vrjhlf riog 1n 1988 een aanvang zou nemen.
länceerde het Cultureel Centrurr zi1n
theaterprogramma 198811989. Dans en mUZJek,
zo werd medegedeeld. kriigen mhet nieuwe
seizoen extra aandacht. Tevens wisten mevrouw
Mieke Opstellen en de heer Sjef Tilly van het CC
mee te delen dat grote gezelschappen bereid
bleken. in verband mei de bescheiden
almebngen van het huidige ter besch1kk1ng
staande toneel. voor Maastricht een aangepast
programma te maken.
Het aangekondigde seizoensprogramma telde
114 voorstelhngen met als toppers The Academy
of Saint Mart1n-in-the-Fields, de jazzshow
Cottonclub uit Harlemen de opening van het
seizoen met de operette lar und Zimmermann
van Albert LortzJng door het LSO onder leiding
van Pele< Falk
In hel seizoen 1987/1988 telde hel CC 43.480
bezoekers. t>t1na v11fdu1zend méér dan in het
seizoen ervoor. De personele bezetting van het
CC bleef gelijk. Adjunct-gemeentesecretaris
Jammers was en bleef namens het college van
8 en Winterim-manager van hel CC.
CÉRAMIQUE
Op dinsdag 16 augustus 's ochtends om 9 uur
tekenden de gemeente Maastnchl. de Spt)inx en
het ABP het principeakkoord voor de koop en
de ootwikkeliog van llet 22 hectare groot
--€eteffi1~tleter1e1n;tfierna zou de gemeenteraad
nog zijn goedkeuring moeten geven.
De opbrengst van deze verkoop door de Sphinx
zal worden geïnvesteerd in nieuwbouw van drie
fabrieken: de vuurvastfabriek en twee fabrieken
voor koffief1lterzakjes en gedecoreerd glaswerk.
die nu nog op het terrelfl mWyck staan maar
zulten worden overgeplaatst naar de nieuwbouw
aan de Fregatweg in het gebied van de
Beatrixhaven, De Céramiquetransache leverde
de Sphinx een boekwinst op van 33 m1l1oen
gulden. Het eigen vermogen steeg van 137 naar
157 m1l1oen gulden. De deal was voor de Sphmx
kostendekkend.
TRADITIES
811 een zevende keer mag terecllt warden
gesproken van het traditionele ~
Op donderdag 25 augustus was de opening.
T11dens deze avond werd de 72·jar1ge Maas·
tnchtse mus1cus-trompett1st Willy Schobben
gefêteerd met zijn 65-iang art1esten1ubileum
Ter gelegenheid daarvan kreeg h11 het eerste
exemplaar van een lp met daarop zi1n meest
bekende melodieën aangeboden De toeloop
van het belangstellende publiek was
overweldigend zodat een betrouwbare telhng
niet mogeh1k was. Reeds op zaterdagavond
even na hall twaalf passeerde de omzet de
magische grens van 1 miljoen gulden. Vorig Jaar
werd deze limiet eerst 1n de loop van de

:fll/~~

Akkoord ovet Cé1amiquete11e1rr beklonken'

Opnievw een sieutelovetdracht onder he: toeziend oog van Staasreus Giganbus.i áie he' opoertoeZJCht heen o•er het
cuhfla re les11Jn, net Preuveneminr
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zondagmiddag overschreden. Op zondagavond
waren bijna 900.000 "lappen" - het plaatselijke
betaalmiddel · à f 1,75 verkocht. Dat betekende
dal via de kassa's een totaal van 1.575.000
gulden was gebeurd! Voor de eveneens traditio·
nele goede doelen werd een bedrag van
200.000 gulden gereserveerd, voor de helft
bestemd voor de restaurabe van de S1ntServaasbasiliek.
Een ander evenement dat het predicaat
"traditioneel" mag dragen was de wielerronde
op 16 augustus door de binnenstad. Het was
een gezellig intiem gebeuren. De profronde
werd verreden en gewonnen door Mathieuo
Hermans.,Na alloop zaten de organisatoren met
een tekort van 3.500 gulden. Sommigen weten
dit tekort aan het uitblijven van bijdragen van
sommige horeca.ondernemingen langs,-het
(51){
circuit.

<;J

DATA
Wat elders tot een hausse leidde op de bureaus
van de burgerlijke stand, namelijk de datum
8.8.88 waarop tal van paartjes wilden trouwen,
ging aan Maastricht rustig voorbij. Op die dag
werden "slechts" vier paartjes in de echt
verbonden zonder dat daarbij de bewuste
datum anders dan ambtelijk ter sprake kwam.
Ter voorbereiding van het Mariafeest op
15 augustus bleef de basiliek van Onze lieve
Vrouw tijdens de voorafgaande nacht geopend
en brachten gelovigen de nacht biddend in de
kerk door. Pastoor Wagenaar herstelde hiermee
een gebruik uit de begintijd van hel
christendom. Deze nachtwake begon reeds om
6 uur in de vooravond met het bidden van de
vespers in aanwezigheid van bisschop Gijsen
van Roermond, gevolgd door een hoogmis en
de traditionele bidweg. Terug in de kerk was er
een Mariazanghufde. Biddend en zingend waren
er de gehele nacht voortdurend tenminste
enkele tientallen gelovigen, onder wie ook
jongeren, in de kerk aanwezig. De nachtwake
werd met hel Te Deumafgesloten, waarna een
plechtige hoogmis werd opgedragen tijdens
welke volgens oud gebruik de "kroedwesj"
werd gewijd. Met deze nachtwake en feesteliike
eucharisbeviering werd hetf.llana1aar afgesloten.
Einde augustus was ook d~ )élaT weer de penode, waarin vele honderden eerste-jaarsstudenten
kenn15 maakten met Maastricht. Voor de
nieuwelingen werd een uitgebreid programma
opgezet. waaraan 1256 nieuwe studenten
deelnamen. In totaal telde Maastricht dil jaar
ongeveer eenentwintighonderd eerste·jaars aan
Universiteit en HBOI

FEESTELIJK

-·

Op het Zuidlimburgse Federalieschuttersfeesl in
Sweikhuizen, met dertigduizend bezoekers. werd
de.Maastnchtse D.D. Schutterij bij het onderdeel Nachtwake lfl de basllek ter afstl111ng van het Marta}llat.
nieuwe exercl1le als eerste geklasseerd.
"Schone· blfr'efdiens/e van een 23·iange eronomrestudent.
Na tien iaar verscheen er weer een
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grammofoonplaat van De Zingende Pótsvrouwe.
De dames en heren worden op de plaat
ondersteund door een orkest onder leiding van
de nieuwe dirigent van hel koor Manuel Spelh.
Onder een stralende zomerhemel voltrok zich op
zondag 7augustus de vijfde editte van de
jaarlijkse Geusseltpop. Dit muziekfestijn met
wave. rock. soul en blues trok meer publiek dan
voorgaande jaren.
Een bijzonder feest had plaats op zondag
14 augustus op de Sint-Pietersberg. Duizenden
belangstellenden trokken de berg op om de
prestaties van het Nederlands VliegerGezelschap in ogenschouw te nemen. Tol grote
ergernis van de autoriteiten van het vliegveld
Beek raakte een vlieger los van de lijn. die,
steeds hoogte winnend, in noordelijke richting
verdween. In Beek zag men hem als een
gevaarlijk obstakel voor de luchtvaart.
Naderhand werd de vlieger in Bergharen
teruggevonden.
Tijdens hetzelfde weekeinde werd er feest
gevierd bij de Koninklijke Harmonie van Heer.
die haar 137ste verjaardag vierde. Acht
1ubilanssen met samen 237,5 lidmaatschapsjaren werden gehuldigd.
In Itteren deed een driedaags tentfeest het dorp
schudden op zijn grondvesten. georganiseerd
door de Stichting Aw Sjaol, die zich ten doel stelt
de oude school <.Is verenigingslokaal in stand te
houden.
Tijdens hel weekeinde van 20 augustus werden
voor de vijfde keer de Aajd.Wyckfeesten
georganiseerd. Na een feestelijke start op
vnjdagavond was de bradene op zaterdag het
hoogtepunt. De Wieker Blaaskapel sloot op
zondagavond dit evenement van hei
Hoogbrugstraat-comité.
Op donderdag 18 augustus was er b11 de ENCI
even een "historisch" moment toen namens de
Stichting Historische Reeks Maastncht aan ENCldirecteur J. Vossen hel eerste exemplaar van het
Maastrichtse Jaarboek 1987 werd aangeboden.
Het werd geschreven door de Maastrichtse
journalist Maurice Ubags en van foto's voorzien
door de Maastrichtse fotograaf Paul Mellaarl.
Hel was niet d1rect een feestelijk feit. maar hel
kostte de ENCI wel 1 miljoen gulden om in de
laatste week van augustus de cementzak van
25 kg te lanceren. Deze kwam tot stand onder
druk van de Bouw· en Houtbonden, die mhun
CAO's stelden dat de aannemers verplicht zijn
zakken cement van 25 mplaats van 50 kg aan
te schaffen.

GEMEENTE
Om MVV de betahng van omzetbelasting op de
subsidie van 4 miljoen gulden, die de gemeente
de ere·d1v1s1eclub enkele jaren geleden
verschafte, te besparen, organiseerden B en W
op maandag 15 augustus een voetbalwedstrijd
MW - RKASV in het Geusseltstadion Tot de
subsidievoorwaarden behoorde loentert11d het

Hoogvliegers op de S1nt·P1eJersberg
Half zo zww 1
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recht van de gemeente om enkele dagen per
iaar over het stad!On te kunnen beschikken.
Zo met. dan moest MW omzetbelasling betalen
De keuze van de tegenstander van MW viel op
RKASV urt Amby dre haar 80·iang bestaan
vierde.
Pro1ectontw1kkelaar Ru11ters Vastgoed trok hel in
april 1987 gelanceerde plan om op de
S1nt·Servaasbrug onder meer zeven winkel·
paviljoens te bouwen terug. De verschillende
overheden stelden zulke hoge eisen dat het plan
financieel niet meer haalbaar bleek
Ruijters lanceerde een aangepaste opzet.
zonder paviljoens op de "aw brök", met winkels
boven de Maasboulevard en horeca·
voorzieningen op het Cörversple1n. Uitgangs·
punt blijft een overbrugging van het "gat"
tussen Wyck en de city om zo de beide
stadsdelen dichter bij elkaar te brengen.
Op maandag 15 augustus. begin van het nieuwe
schooljaar, startte de tweede openbare school in
De Heeg. de zesde 1n Maastncht
Uit de ontwikkelingen rond een eventuele verhuizing van het Casino van Valkenburg naar Maastncht kan de uitspraak van het Cas1no-d1rechelid
C.F. Hoogendoorn worden opgetekend "Het
casino moet 1n Maastncht komen. Dat besluit
hebben WIJ al maanden geleden genomen."

PERSONEN
Veertien eeuwen na haar begrafenlS haalde een
gefortuneerde dame de kolommen van de
plaatselijke krant. toen begin augustus haar graf
werd opgegraven 1n de bodem onder de Sint·
Servaasbasihek. Naast haar skelet vonden de ar·
cheologen verscheidene kostbaarheden en de
resten van een kistje met de bijbehorende tien
centimeter lange bronzen sleutel
Op 1augustus nam zuster Maria Cox afscheid
als directrice van de Adriaan Moonen·Stichting.
bekend als hel bhndemehuis. Met dit afscheid
ging de leiding over in lekenhanden. Vanal het
begin van deze eeuw hadden de Zusters Onder
de Bogen de leiding over Licht en Liefde. onder
welke naam het werk voor visueel
gehandicapten bekend is. De scheidende zuster
werd opgevolgd door de heer H P.M. Dijk
In het weekeinde van 15 augustus overleed 1n
het Academisch Z1ekenhu1s op 71 ·Jélrige leeft11d
Jean Seven1ns Hij was ruim dertig 1aar
bestuurslid en "habSJélar" van De Tempeleers.
tevens vele iaren penningmeester van de
Mestreechter Fanfaar S1nt·Joezep
Op maandag 22 augustus werd Math van Loo
begraven H11 werd 67 iaar Math van Loo was
een van de laatste buuttereedners 1n Maastricht
V11fendert1g iaar stond hij als "kle:sknemer"
onder de naam van D'n Dreuvige in de Ion.
In Melick overleed op 25 augustus in de leeftijd
van 72 jaar mgr. mr W Delhoofen H1was vele
1aren secretaris en econoom van het bisdom
Roermond en van 1977 tot 1986 pastoor van de
Sint·Mart1nusparoch:e 1n Wyck.

• )
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Wat op vrqdag 23 september plaats vond zal
met vette letters in de geschiedenis van Maas·
tncht worden opgetekend Met trompetgeschal
werd 1n het bi1Zi1n van Prtnses Marg11et en haar
echtgenoot mr Pieter van Vo!lenhoven het 160
mit1oen gulden kostende congres- en
exposmecentrum MECC geopend Voor dat
feest waren zestienhonderd gasten uitgenodigd
Zo'n zeshonderd zangers en muzikanten
luisterden de plechtigheid op tijdens welke de
première van de hymne MECC wefcomes the
world met een tekst van Lori Spee en op muziek
van Piet Stalme1jer len gehore werd gebracht
onder leiding van Hennie Ramaekers.
Voorts woonden de koninklijke gasten 1n het
grote auditorium van het MECC de TV·opnamen
bij van de uitreiking van de Danny Kaye Award
tijdens het Unicef·kindersongfeslival. dat werd
gewonnen door de Engelse Tara McDonald met
68 van de 70 te behalen punten. Italië werd
tweede met 67 punten en Nederland derde met
64 punten
TV-presentator Ivo N1ehe was ceremoniemeester De ambassadrice van Unicef. de uit
Nederland afkomstige filmster Audrey Hepburn.
fungeerde als gastvrouw en presenteerde een
act samen met Paul van Vbet. De driehoofdige
Jury werd gevormd door Horst Tapper!,
"Derrick" voor de TV-kijkers, Ch11st1na
Deutekom en G1no Lollobrigida Verder omvatte
het programma het optreden van wereldsterren
zoals Udo Jtirgens. Hairy Belafonte, Lab1 Srffre
en Jul:en Clerc
Het openingsfeest van het MECC werd op
zaterdag 24 en zondag 25 september voorlgezet
in de Mult1hal met de Manifestatie Werk &
U1lvoenng. waarop Maastrichtse bedn1ven en
cullurele instellingen c.q verenigingen zich
presenteerden. Deze mamfestalle trok t11dens de
beide feestdagen zesentw1nt1gduizend
bezoekers. Het 1mt1abef voor Werk & Uitvoering
werd genomen door de gemeente met de
bedoeling dit 1aarh1ks te herhalen
Direct na de openingsdagen vonden in het
MECC op dinsdag 27 en woensdag
28 september de Limburgse Bakkersdagen
plaats Het was voor de 23ste keer dat deze
dagen. tevens vakwedstn1den. werden
gehouden Er gingen b de bekroningen ruim
v11fhonderd bekers en certificaten verdeeld over
het hele land de deur uit Er waren honderdtien
stands met computergestuurde ovens
deegkneders mtxers en andere
bakkersapparatuur en -hulpmiddelen
Tijdsens het weekeinde van 11 september
be'eefde Maastricht 111 hel MECC een autosalon.
waar op een oppervlakte van 20.000 m2 de
nieuwste automodellen waren te bewonderen
Ondanks de kntiek van de Amsterdamse RAI en
BOVAG en sommige importeurs op het Maas·
tnchtse imtial1ef werd Auto MECC '88
Unicef.ambassadflce A:xtrey Hewum gaslvrouw van ne· Kindersonglestr.-a!,,. nei MECC

een succes.
Op vrijdag 16 septemoer kreeg het Forum hel

Umcel·ambassadeur Harry Belatome werd de absolure lapper
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~si
plein vóór het MECC. reeds z11n fln:sh1ng touch
toen daar v11f bronzen zui1en van ieder 2.5 ton en
9 meter hoog ontworpen door Piet Killaers.
werden geplaatst. Op dinsdag 20 september
vond de symbolische onthulling plaats.

EVENEMENTEN
Het 1n augustus gestarte Breakpo1m 1n het kader
van het fest1va1 De Zomer werd voortgezet tol en
me: 4 september. ·'Op de sn · 1n van augustus
en september' zoais het programma vermeldde
Dit theater· en muz ekevenemem werd door ru m
tw1ntigdu1zend personen bezocht. Het werd
georganiseerd door de Sllcht1ng Kunstman1·
festat1es 1n Amsterdam. De gemeente Maastricht
gaf In samenwerking met de provincie Limburg
de opdracht dit evenement als zomerlesltval re
organiseren Bureau Pinkpop trad op als
producen!. Kees van Kooien · h1J las z1chzell
voor · trok v11fendert1ghonderd belangstellenden
Tussen de zomers en soms herfstachtige dagen
coor kond gde zich ook reeds een evenement
aan, dat eerst vo!gend iaar plaats v ndt
vastenavond 1989 De eerste actMte 1naar
buten was de organ salie van de verk1ez ng van
tiet 'vasteiaovendsteedsje". dat rond
11 november moest worden uitgekozen Daarom
reeds 1n september de oproep aan de
tekstdichters en componisten om hun "leedsjc"
1n te sturen.

ENERGIE
Het ingaan van de wintertijd in de nacht van
24 op 25 september bracht tal van rrensen tol
bezinning op hel gebruik van energ e 1n hu s.
Het iaarversJag van Gemeentebeêr ven 1987
kwam op tale: Daaruit bleek dal he1
kle1nverbru1k van e!ectr1cite1t 1n Maastricht sinds
1979 met 12% was gestegen. Het grootverbruik
steeg 1n dezelfde periode met met minder dan
35%. Het vorig boekjaar bedroeg het
kleinverbruik 123.438.000 kWh De totale afzet
was 300.013.000 kWh, waarvan de opbrengst
1 54.660.000. - bedroeg
Het gasverbruik door kleinverbruikers nam de
afgelopen tien 1aar af met 4%. terw11I het totaal
verbrwk zelfs 6% zakte. Het vorig boek1aar
bedroeg het kle nveroru.k 13.081 000 ml, de
tota;e omzet was 163 203.000 ni3 De opbrengst
van de gas'ever ng beöroeg f 60 410 000 - ,
I 21 m1l1oen mnder dan 1n 1986
Hel waterverbru,~ steeg sinds 1979 met 19~o
De afzet n 1987 bedroeg 5 466.000 m3
De opbrengst van de waterievenng bedroeq
f 7 699 000. Het gebrwk van de verschillende lijnen van de
stadsbus loopt ver uit elkaar in 1987 was er
sprake vari een s111g ng van hel gebruik oµ de
l jnen naar De Heeg Bergharen. Daalhof Be Jort
Scharn en Jekerdal Hel vervoer naO' af op de
l1nen Heer Vîllapar·. Rutters nqe e o.
Nazarelh/Wyckervelo e" OOSlermaas het
algemeen kon een 1elite st119 "9 van hei gebru1k

O•'fi va~ de 1 t
Pnnses Ju/;ana oezOC/JI JLJbiie·ellde
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SlarfAfnw
met 1,5% worden vastgesteld. De 58
autobussen
legden in het verslagjaar 3.639.000 km af. Hel
bedrijf verkocht zelf voor f 2.676.000, - aan
strippenkaarten. Het vervoer bracht
f 21. 137.000, - op; zes ton méér dan in het
voorafgaande jaar. De reclame op en in de
bussen leverde f 200.000, - op.

zondag 4 september een feestelijk gezamenli1k
onlbi~, waarna de weg officieel werd heropend.
Straalbewoner louis Devens deed hel woord en
de man die het langst aan de Jekerweg
woonde, de heer Crijns, knipte hel lint door
De restauratoren van de~
vierden op dinsdag 6 september hel plaatsen
van de "mei" op de kerk. Daarmee werd tevens
het honderd jaar oude torenkruis herplaatst
CÉRAMIQUE
Op vnjdag 16 september vierden de kinderen.
Na vele vergaderingen besprekingen en
ouders, personeel en bestuur samen met de
overleg ter plaatse, maar ook 1n Den Haag en
vrouw die haar naam aan de Maastrichtse
elders viel op dinsdag 6 september om 20.15
crêche gaf, prinses Juliana, hel 75-jang beslaan
uur de "historische hamerslag" waarmee hel
daarvan, een van de oudste kinderopvang·
raadsstuk 221 werd goedgekeurd.
huizen in Nederland! Ter gelegenheid van d~
De Maastrichtse volksvertegenwoordiging ging
jubileum vond in de Stadsschouwburg een
akkoord met de vorige maand tussen gemeente, themamiddag over kinderopvang in
Sphinx en ABP gesloten overeenkomst
aanwezigheid van de prinses plaats. Zij ontving
Voor 600 miljoen gulden wordt het
daar het eerste exemplaar van het boekje
Céramiqueterrefn, tot nu toe eigendom van de
Crèche Juliana van de hand van C. Andreas in
Sphinx. in de komende tien jaren omgebouwd
de serie Maastrichts Silhouet van de Stichting
tot een nieuwe stadSWtjk van Maastncht.
HISl0<1SChe Reeks Maas1r1cht
Alvorens hel zover was. hadden bijna alle
In dezelfde serie verscheen reeds eerder in de
fraclres 111 de gemeenteraad ZJCh drie uur lang m maand, op vrijdag 9 september, de uitgave
jubelende bewoordingen over d~ proiect geuit.
Catvariênber~. Het werd geschreven door
Alleen de kleine linkse fraclle ZALM lag nog
J Lrn~en en F. Roebroeks en uitgegeven ter
even dwars. maar ging overstag toen wethouder gelegenheid van de officlêle opening van hel
Wevers verklaarde dat het college van Ben W
nieuwe kantoor van de Dienst Sociale Zaken en
er alles aan zal doen om de bouw van meer
Welzijn in de gerestaureerde réslanten van het
goedkope huurwoningen in de nieuwe wijk te
voormalige klooster Calvanénbérg aan de zuid·
bevorderen.
oostzijde van de Calvariestraal, oorspronkelijk
Op het moment. waarop de gemeenteraad ziJn
stammend uit het begin van de 17de eéuw
goedkeuring gaf.~an de verwezenlJj~'k'ng van de
plannen voor hel,Céfarmqueterrem. !brak nog GEMEENTE
de f0<mele toezeggli'ig"Väii ëfëëijl{s 1jdrage.
September was voor de gemeente een
Op vnidag 23 september gaf echter het kabinet turbulente periode. waarin zich toekomsllge
Lubbers 20 mdJOOn gulden subsidie.
ontwikkelingen aandienden zonder dat de
De gemeente en het ABP hadden 24 mdJOOn
verantwoordelijken in het stadhuis concreet
gulden gevraagd. Indien echter het Rijk spoedig wisten waaraan zij toe waren. De grootste
de toegezegde 20 miljoen gulden ter
onzekerheid ontstond de laatste dagen van de
beschikking stelt kunnen het ABP en de
maand. Staatss,,,oeretaris De Graaf·Nauta van
gemeente toch met de renteopbrengst daarvan Binnenlandse Zaken, onder wie Maastricht voor
aan de benodigde 24 miljoen komen. De bouw een twee jaren durend experiment ressorteert.
begint eerst in 1991.
stelde dat de gemeente een deel van de
bestuurstaken van het Rijk mag overnemen
UEST
Zo moet Maastricht een eigen beleid op het
HeugeltJ en
dwyc krijgen samen een nieuw gebied van de Algemene Bijstandswet gaan
gemeeoscha~op de hoek van de
voeren De gemeente mag zelfstandig
Kapittellaan en de Gronsvelderweg De kosten
w1nkelslu11ingspoliliek bedn1ven en b11voorbeeld
bedragen rond 1.5 m 1oen gulden De gemeen· een eigen beleid voeren op hel gebied van
te steunt dit prOJecl met f 350 000. - De rest
m 1eu en de drank· en horecawet Richtlijnen
moel bi1een worden gebracht via 1nzamelaclles
voor en omschnjvrng van de gemeentelijke
en door sponsors. In verband hiermede was er
bevoegdheden bleven echter u1tl
op zondag 4 september een middeleeuws feest In het kader van de eigen reorganisahe b111nen
rond de "inoomste van de Heer van Hohgern", de top van de gemeente werden wel concrete
zoals die op 12 april 1314 moel hebben plaats
maatregelen genomen. De henndeling van hel
gehad. Ter gelegenheid hiervan verschenen tal gemeentelijke apparaat zal zijn vorm krijgen in
van inwoners in middeleeuwse kiediJ om deel te vier nieuwe diensten waarvoor het college van
nemen aan het feest. dat Zich na de heilige mis
B en Wtevens de nieuwe directeuren
grotendeels afspeelde in boerden1 Houben
voordroeg: Stadsontwikkeling met directeur
De bewoners van de Je1<erweg b~en tevreden H. Smeets. Publieke Werken en Sport met
over de reconslruclle van 'hun'' weg
d recteur J. Schoenmaeckers. Kunst. Cultuur en
Om daaraan u1tlflg te geven helden Zlf op
Onderwr1s met directeur G van Buut, Sociale

Zalien ~ Welzl1n mel,direcleur P. L~ens.
De\ff.V Nutsbedri1v8" werd de voortzetting van
Gemeenlebednjven. die volgens een besluit van
de gemeenteraad zelfstandig moesten worden.
De nieuwe N.V. kreeg een nieuw embleem: een
grote roodgekleurde N van Nutsbedrijven mei
daarin de (witte) ster van Maastncht. Hel geheel
werd ontworpen door Everd en Janine Soons.
Na de opgewonden discussies lussen gemeente
en bewoners besloot het gemeentebestuur de
Werner von Braunstraal 1n Heer per 11anuan
1989 om te dopen in Kelv1nstraat.
Alle 1572 Jongeren, die dil iaar een studie 1n
Maastricht begonnen slaagden enn woonruimte
Ie vinden
.1 • .. /
/
1 ,{J.1-#CV
Vl/1-U. 'U-LJ ~
PERSONEN
~hy
Op donderdag 1 september ontving Helga
Janser uit Aken van wethouder Neus de Maas·
trichtse Kleine Karelpnjs. Z11 kreeg deze
onderscheiding omdat zij zich aan de Akense
middelbare school in de Nederlandse taal
onderschetdde. Op donderdag 29 september
werd aan de Maastnchtenaar Manuel Boessen
van het Sint·Maartenscollege deze pri1s in Aken
uitgereikt, omdat h11 uitblonk 1n het Duits.
Onder de Maastrichtse vrouwen ging een zucht
van verlichting op toen 1n het begin van deze
maand werd begonnen met het d1chtvoegen van
de sierbestrating 1n de binnenstad. Zij hoopten
weer zonder problemen op h)ll1 ha~s te
kunnen lopen.
-r-i/dh .IJ>.t!/1fr~·
De Edmond·Hustinxprijs ging op maandag
·.tt.;;=''
5 september naar Gerard René de Groot,
J
universitair hoofddocent van de RL
Op donderdag 8 september werd 1n de Jan van
Eyck Akademie herdacht dal het 100 jaar was
geleden dal de Maastnchtse beeldhouwer
Charles Vos werd geboren.
De Zwitserse professor Alfred Bollinger kreeg
tijdens een plechtige bijeenkomst in de SintJanskerk op donderdag 8 september de Maas·
trichtse wetenschapsprijs WOCV 1988 uitgereikt.
Op vrijdag 19 september nam "zuster" Janssen
afscheid als directrice van het be1aardencentrum
Lenculenhof.
Broeder Piet officieel Broeder Marcellinus SCJ
nu woonachtig 1n Ni1megen • bekend van zi1n
activtterten voor Huize Sint.Jozef de
Mastreechter Staar en de He1hgdomsvaart werd
benoemd tot lid van het bestuur van de
Congregalie van de Priesters van het H. Hart.
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De R1jksunrvers1te1t Llmburg besloot deze maand
ds. CF. Be11ers Naudé uit Johannesburg in Zuid·
Afrika een eredoctoraat 1n de rechtsgeleerdheid
aan de Limburgse Unrversitetl toe te kennen.
De bul zou hem op 13 ianuari 1989 tiJ(fens de
viering van de dertiende Dies Natalis van de Al
worden uitgereikt Deze vroegere Zu1dafnxaanse
secretaris-generaal van de Raad van Kerken
kreeg deze onderscheiding als een ondersteu·
ning van zijn anti-apartheidsstn1d
De 73·Jarige dominee 1s van huis uit predikant
van de Nederduits Gereformeerde Kerk
Van 1977 tot 1982 mocht h11 op last van de
Zuidafrikaanse overheid niet 1n het openbaar
spreken.
Vanaf 10 oktober voerden de medische specia·
listen in het hele land actie tegen de
kabinetsplannen inzake kortingen op hun
inkomen. leidde dit elders tot grote problemen,
1n Maastricht voltrok zich de "operatie" rusltg
De specialisten 1n het Academisch Ziekenhuis
verklaarden zich solidair met hun "vnJe"
collega's door met langer te werken dan de
vastgestelde achtendertig uren per week.
Er werden geen doordeweekse "zondags·
diensten" gedraaid Op 18 oktober waren de
ac~es weer voorbij
Oktober kende geen schokkende
gebeurtenissen in f1guurh1ke zin. Wet was er op
maandagavond 17 oktober rond 20 40 uur een
aardschok. die 1n Maastnchl enkele seconden
aanhield Ook ltl Valkenburg Verviefs en luik
werd de aardtrilling waargenomen. Er werd
nergens schade aangericht.
Ook mei schokkend doch vermeldenswaard IS
het feit dat half oktober nog buiten kon worden
gezwommen. Hel mooie na1aarsweer lokte heel
wat vakantiegangers naar Zutd·ltmburg en uiter·
aard naar de lerras1es langs hel Vn1thof.

HERDENKINGEN
Oktober 1988 telde wel een aantal opmerkelijke
herdenkingen, die 1n sommige gevallen meer
omvatten dan het memoreren van een historisch
feil alleen.
Zo werd op zaterdag 1 oktober herdacht dat hel
veertig iaar was geleden dal de Jan van Eyck·
Akademie werd gesticht Het Jubileum van deze
werkplaats van beeldende kunsten werd gevierd
met enkele lezingen over de pos111e van de
ionge kunstenaar en een expoS1t1e van werken
van zeven staOeden en zesentwintig
(oud)studenten.
Op zondag 2 oktober werd het veertig1a1ige
bestaansfeest van de paroch·e van het
Onbevlekt Hart van Maria (Mariaberg) gevierd
Ter gelegenheid daarvan droeg
mgr Castermans een pont1fteale hoogmis op.
die werd opgeluisterd door het eveneens veertig
.iaar bestaande zangkoor Cantores Dei onder
le1d1ng van J Comes Deze eerste na-oorlogse
parochie 1n Maastncht had als bouMastoor
Ernest Tihnans De kerk naar ontwerp van

Hei l!Jfl nie: cl!ieen koks die ia-ige messen dragen
LSO s me11we drrekteur Va1J de BraaK
Wo1s;enma~e1 van weretda; (lre
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architect A. Boosten. kwam 1n 1952 gereed.
De toren werd echter nooit afgebouwd.
De Fanfare Sint-Martinus ui! l!teren behaalde op
9 oktober op het bondsconcours in Kerkrade
een eerste prijs met promotie en lof der jury en
mag in 1989, na negenentwintig jaar in de eerste
afdeling te hebben gespeeld, uitkomen in de
afdeling Uitmuntendheid.
De MAVO Maria lmmaculata aan de
Hunnenweg bestond vijllig jaar. Er werd ruim
een week feest gevierd met een dankmis op
zondag 9 oktober, een reunie van oud-leerlingen
en oud-leerkrachten mValkenburg. een
feestrevue in de Sph1nxzaal. een dagtocht naar
de Ettehng en een personeelsfeest op vrijdag
14 oktober. Van alle zeshonderd leerlingen werd
bovendien een foto gemaakt.
Op vrijdag 14 oktober herdacht de afdeling
Maastrrcht van de CPN hei zevenhg1ange be·
staan. In 1939 kreeg deze partij voor het eerst
een venegenwoordiger 1n de Maastrichtse
gemeenteraad. Na de Tweede Wereldoorlog
telde de CPN drie vertegenwoordigers rn de
raad. In 1977 kwam de partij verzwakt uit de
verkiezingen tevoorschijn en ging over tot
buitenparlementaire oppositie. De ter
gelegenheid van dil Jubileum opgeplakte
affiches in de wijk Oostermaas werden met
hakenkruizen beklad en vernield. Dit leidde ertoe
dat CPN·leden 1n deze wijk affiches achter hun
ramen vandaan haalden. Een en ander deed
een discussie oplaaien over de tolerantie in
Maastrrcht tegenover minderheidsgroepen.
In verband daarmee merkte het PvdA·raadslid
An Cik1kyan, Armeniër van geboorte, op: "Hel
valt allemaal wel meel" Hij voegde daaraan toe:
"We hebben hier geen ghetto's. In geen enkele
wijk zijn meer dan vijf procent buitenlanders.
Op een totale bevolking van b11na 120 000 1s dal
circa twee procent. Hun sociale situatie is niet
florissant. Dal 1s echter Ie wijten aan de werkloosheid"."
De eerste Maastrichtse Accordeon Vereniging
Scala vierde op zaterdag 15 oktober haar
zestigste veqaardag, compleet met een mis van
dankzegging, koffietafel, receptie en huldiging
van de jubilerende leden onder wie
F.L.A Vaessen, die 25 jaar voorzitter was, en
W Nel1ssen, zestig 1aar aan de vereniging
verbonden.
Op zaterdag 22 oktober werd herdacht dat de
V1ncentiusvereniging Maastricht honderdveertig
1aar geleden werd opgericht naar het voorbeeld
van Frédéric Ozanam in Parijs in het jaar 1833.
De eerste voorzitter was August Nijs! en eerste
secretaris de advocaat A. van Melsen.
De feestvierende voorzitter was Hubert W11sen

GEMEENTE
De kwestie Céramiqueterre1n bleef ook deze
maand nog de gemoederen beZJg houden
Hoewel er nog geen volledige overeenstemming
tussen de gemeente en het ABP enerzi1ds en de

De ontvangers van het baJ1g saldo van hei Preuvenemm1 voelden zich even s1eu1e/l1gUJen

Louis Bastiaens word/ genddeto
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regering anderzijds werd bereikt - het R11k
beslool 4 mil1oen gulden mtnder ter beschikking
te stellen dan gevraagd - kwamen toch op
5oktober VROM-m1mster N11pels en zi1n
staatssecretans Heerma. alsmede
staalssecfetans Eveohuis van Ecooomsche
Zaken naar Maastricht om samen met
burgemeester Houben en gouverneur Kremers
de overeenkomst voor de subStd1everlening te
tekenen.
Op vrijdag 7oktober werd na een grote
opknapbeurt de Molukse woonwijk 1n Heer op
feestelijke w11ze opgeleverd. De renovatie kostte
7 miljoen gulden. De vermeuw1ng van de
ongeveer vierhonderd inwoners tellende wijk
werd uitgevoerd door womngverenlg1ng
Slnl-Mathias in overleg met de Slichting Moettara
Maloekoe, de bewoners en de aannemer.
Het college van B en Wbeslool vi1f Molukkers 1n
dienst te nemen. ZiJ zullen voorrang krijgen b11
sollicital!es. Dat gebeurde op voorstel van
wethouder Hoen, die enkele maanden geleden
een beroep deed op overhe1ds1nstellingen en
-organisaties om meer Molukkers 1n diens! te
nemen. B en Wvan Maastncht haakten met
genoemd besluit in op hel 1000-banenplan. eind
1987 gesloten lussen de n1ksoverhe1d en de
Molukse gemeenschap.
Op vnjdag 7 oktober ook kon wethouder Neus
de 20-iarige studente van de RL Nored1z
Laurents felicrteren als de éénmiljoenste koper
van een strippenkaart voor de stadsbus.
Z11 kreeg een gralts 1aarab0nnement vergezeld
van een !linke bos bloemen. De 1.000.001 klant.
MOGO-studente Claudia Engelshoven. ontving
eveneens een gratis iaarabonnement

CULTUUR
Begin van deze maand ving dr H.P van de
Braak zijn taak van directeur van het LSO aan.
Van de Braak kwam van het operagezelschap
Forum 1n Enschede, waar hij de bouwheer was
van hel nieuwe muziekcentrum, een karwei dat
1n september 1988 werd afgerond.
De Komnkli1ke Harmonie van Heer haalde op
zondag 2 oktober tijdens het concours van de
Limburgse Bond van Tambourkorpsen te
Leveroy in de eredivisie na S1nt-Caecilia uit
Grevenbteht (316.5 punten) met 312 punten de
tweede prijs
Op vn1dag 14 oktober ging 1n de Stads·
schouwburg de volksopeia T111n de Beg11n van
Fons en Guus 01terd1ssen opmeuw in première.
vi1fenzeventig 1aar na de eerste opvoertng Het
was de derde keer dal de Mestreechter Operette
Vere1mging 1n haar veertig1ange bestaan Tn1n
opvoerde 1n een 00.•1erk1ng tot vierstemmig koor
door Jo Hu11ts Een en ander onder regie van
Frans MeewtS en onder de muzikale leiding van
Willy Hageman. Mariëtte Janssens vervulde de
11relrol. In totaal werd een doz11n u1tvoenngen
gepland
Onder de titel Tnbute to Charhe Parker vond op

14, 15 en 16 oktober hel negende jazzfesuval
van Maastnchl plaats. Er was hve·iazz tn circa
vrjftig cafés en er was een streetparade
Openlucht· en avondconcerten werden
gehouden en een )3ZZJTlabnee vormde de
afslu1t1ng van dit muzikaal festijn. zo·n
vierhonderd muStCI uit binnen- en buitenland
kwamen naar Maastricht om een hommage te
brengen aan de legendarische altsaxonist
Charlie Parker.
In het laatste weekeinde kon 1n de Onze Lieve
Vrouwebas11iek een zestiende eeuws schilder11
worden bezichtigd, dat door de Oostenrijkse
specialiste Erica Guggi-Becker uit Graz ter
plaatse werd gerestaureerd, omdat het
aanvankelijk in een dusdanige toestand
verkeerde dat het niet meer kon worden
getransporteerd. De maker 1s een onbekende
Zuidnederlandse meester van misschien Italiaan·
se afkomst. Over de herkomst van het doek, dat
de H. Familie voorstelt. is mets bekend. Erica
Guggi verbleef acht maanden 1n Maastricht om
het zwaar aangetaste kunstwerk te herstellen

hel bronzen ereteken van verdienste van de stad
uitgereikt. Burgemeester Houben zei ondermeer
" " Noten bracht kleur en fleur op de Maastrichtse bühne'"
Op deze zelfde dag overleed de bekende
kunstschilder Piel Vermeulen - Petran voor ZIJfl
vrienden - die sinds 1940 1n de stad woonde.
Piet Vermeulen werd te Venray geboren op 1juli
1915, studeerde onder andere te Antwerpen.
waar h1J leerling was van lsodoor Opsomer. en
werd bekroond met de W111ink van Colfen-pnis.
Het steeds zeldzamer wordende veerllgiang
dienst1ubtleum beleefde op vrijdag 7 oktober
Louis Bast1aens, kabinetschef van de stad Maas·
Inch! en als zodanig de rechterhand van de
burgemeester tn hel stadhuis. Hij was de
coördinato1 van lwee spectaculaire
hoogtepunten: de Europese Top in 1981 en hel
Pausbezoek aan Maastricht 1n mei 1985. Naast
z11n werk in hel stadhuis 1s Bast1aens actief tn het
verenigingsleven en heeft hij zitting in tal van
lijdelijke commissies.
Op donderdag 13 oktober overleed na een
langdurig ziekbed op 69-iange leeftJjd Jacky
EVENEMENTEN
Retrae. Als Tempeteer zette h111n 1961 met zijn
De op zondag 16 oktober gehouden
echtgenote "Tante Ton" en The1 Sleebe de
"d1enstenveihng" van hel Reuzengdde tn de
Maastrichtse ziekenomroep Vroli1ke Meci1C1Jnen
Domtn1canenkerk bracht 20.000 gulden op, welk op touw. Voor zi1n acbvrte1ten werd h11 door de
bedrag is bestemd voor de financlenng van het stad geèerd met het ereboek Hosptti.
Vierde reuzenfeest tn 1uni 1989. Ten bate hiervan
maakte burgemeester Houbefl een schilder11. dat
950 gulden opbracht.
Ter gelegenheid van Dierendag trokken op
zondag 2 oktober zo'n vijftienhonderd kinderen
en volwassenen naar de kinderboerderij 1n de
wijk Oaalhof voor de jaarlijkse keuring van hun
huisdieren. variërend van hamster en kanane tot
poes, haan en hond.
Op zondag 2oktober maakte het Struyscom1té
de verdeling van hel Preuvenemtnt 1988
bekend. f 100.000 ging naar de restauratie van
de S1nt-Servaasbasiliek. f 10.000 was bestemd
voor de Sint·Janskerk en 1 7500 voor de bouw
van een nieuwe school tn San Salvador terwijl
tevens de Crêche Juliana en de Tempeleers
meedeelden Er werd 1n totaal f 163.000 als gitt
uitgekeerd

PERSONEN
Maastrichtse slagers maakten furore op
wereldnrveau Ger van S1nt-F:e1 legde beslag op
de htel van beste wors!enmak.er ter wereld
In compelit1e mei zesduizend vakgenoten 1n
Amenka kreeg hiJ de immense beker met de
1nscnptie ChamplOll Verder behaalde hq nog
acht eerste priizen op mlernationale
vak1•1edstri]den Zi1n col?ega W1lty Willems haalde
op de 1nternat1-0nale slagersv.edstri1den Slavakto
te Utrecht vrermaa1 goud met tête de veau met
champignons. goulash en k!pragout
De iournafist, auteur, regrsseur. acteur en vooral
voorvechter voor de volkscultuur Huub Noten
kreeg op woensdag 5 oktober 1n het sladhuis
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November. de maand die begint in de sfeer van
Alle!heiligen en eindigt in de geur van hel S1nl·
Nicolaasfeest. heeft nog enkele andere typische
eigenaardigheden. Een belangnike datum is
alti1d de eKde van de el'de. Het was dit iaar
precies zeventig iaar geleden dat WereldOOllog 1
een emde nam. Een vnie dag VOO! de
Zuiderburen en dus "Belgendag 1n MaaSlncht. 1
Op woensdag 16 november herdachten de
Duitsers hun nationale bid· en boetedag. goed
voor een urtstapie naar Maastricht Ook dit jaar
werd weer een toename van het winkeltoerisme
geconstateerd. En het weer, vooral op de
Befgendag, werkten mee. bezoekers in zomerse
kledij behaaglijk achter een pilsje op het terras!
Ook een enkele landelijke aangelegenheid eiste
in november de Maastrichtse aandacht.
Op vrijdag 4 november vergaderden
vertegenwoordigers van de regionale omroepen
tijdens een symposium 1n het MECC
De bijeenkomst werd georganiseerd door de
Stichting Federahe Regionale Omroep. Overleg
en Samenwerking (ROOS) Het land telt dertien
regionale omroepen zodat hel Hilversumse
monopolie op de radt0 1s doorbroken.
Gouverneur Kremers sprak via een
lelefoooverb1nd1ng de vergaderden toe, waarog
hij verklaarde dat de overheid zich niet moet
bemoeien met de inhoud van de uitzendingen
van de regionale omroepen.
De studentenproteSlen tegen het beleid van minister Deetman waren ook te horen 1n Maastricht. waar de minister op woensdag
9 november 1n Hotel Maastncht werd belaagd en
door de politie moest worden ontzet Een snelle
vlucht naar vhegvefd Beek deed hem heelhuids
aan de studentenwoede ontkomen. In de week
daarna bleef hel onrustig onder de studenten.
die nog enkele betogingen hielden.
Ook de Maastnchtse gemeentepolitie kwam in
beweging ti1dens de landelijke
publieksvriendelijke actiedag De agenten
demonstreerden in uniform met spandoeken 1n
een circa tweehonderd "govies" tellende
optocht. Het publiek reageerde geanimeerd op
het verschijnsel van demonstrerende agenten.
d:e op dat moment dus geen parkeerbonnen
konden uitdelen
De gemeentebesturen van Maastricht, Visé en
Riemst hielden op 24 november een internationale studiedag gewifd aan het behoud van de
Sint-Pietersberg. De afgevaardigden waren
unaniem van mening dat 1n de toekomst moel
worden samengewerkt om d~ natuurmonum~nt
m stand te houden
De oud-dekaan van de iurld1sche faculte t van de
RL prof.àr Th van Boven. onthulde op Otnsdag
15 november een (ouderwets) He1J1g Hartbeeld
Voor zoveel l'loedellde srudemen ma4fr1e l7li/JIS1er Dee:man ZJCh e'lf!n IJl/ de i'Oe:e11
oo de binnenplaats van In den N1euwenhol.
waann de 1urid1sche faculteit 1s gehuisvest.
Het beeld had lang op die plaats gestaan maar PoJtJe()lo!es' een tWJ;e 1\311 een cent
was op zeker ogenblik verw11derd Op verzoek
Lande/J,Ke m eupr:is 1988 voor de sracJ M:iasmctir. or.i~uki aoor birgerneesrer eri Lou Lieben.
van de vonge eigenaar van de N1euwenhof de
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Kanunnik Saldenstichting, werd hel
gerestaureerd en weer in zijn nis aan een van de
binnengevels van de Nieuwenhof teruggezet.
De RL is daarmee de enige rijksuniversiteit. die
getooid is met een Heilig Hartbeeld uil de tiJd
van het Rijke Roomse Leven!

EVENEMENTEN
Met de elfde van de elfde voor de deur werd op
vrijdag 4 november het nieuwe carnavalslied1e
1989 gekozen tijdens een drukke happening in
hel Staargebouw: "Kinder vaan 't Mooswief",
Peter Ruyters tekende voor tekst en muziek.
De Tempeleers bleven overigens de hele maand
"in the picture" Op de elfde van de elfde werd
tijdens hun jaarvergadering hel jaarverslag van
Tempelhier Lou Vleugels goedgekeurd.
Tegen het einde van de maand kreeg de
carnavalsvereniging een ''Kolleezie vaan de
Mestreechter Vastelaovend", dat werd gevormd
door Gerard Brouwers (directeur Rabobank).
Loek Vredevoogd (voorzitter van hel bestuur van
de RL). Ad Lulters (gemeentesecrelans).
Philip Houben (burgemeester van Maastricht),
John Vossen (directeur ENCI). Piet G1ezenaar
(directeur KNP}, Rob Stapel (directeur MECC)
en Theo Weslgeest (directeur Telecommunicatie
Maastricht) en bij welke gelegenheid zij even
hun titels en functies vergaten en hun
voornamen gemeengoed waren.
Ook 1n Amby stond carnaval 1n de belang·
stelling. Daar vierde de carnavalsvereniging
De Sjlaa1bök het driemaal elfjarig bestaan.
Het feestweekeinde werd ingezet op vrijdag
11 november. Er waren twee Jubilarissen, die de
volle drieëndertig jaren hd van de CV waren:
Jef Pisters en Pieke Aarts.
Vanaf 4 tot en mei 26 november beleefde Maas·
tnchl een tangofes!ival. Er waren concerten,
dans-workshop. cursussen. films. lezingen,
tentoonstellingen en een tangosalon.
Op zaterdag 19 november nam het Heerder
Mannenkoor in Wenen deel aan het Franz
Schubert Weltbewerb
Met de wereldpremière van een nieuw werk van
de Maastrichtse componist Matty Niël vierde het
Univers1te1tsorkest op vri1dag 18 november mde
Sinl·Annakerk zijn tienjarig bestaan. De titel van
het nieuwe oeuvre luidde "Metamorphosen und
Kehraus für Orchester".
Sinterklaas. wiens veqaardag eerst de volgende
maand plaats zou vinden, deed zijn jaarli1kse
intocht 1n Maastricht op zaterdag 19 november
De Maastrichtse Verkennersband, vroeger
gehelen Trrchtse Verkennersband Sierra der Zee
en Verkennersband Jan Bovy, vierde op zondag
27 november het vijfendertigjarige bestaan mel
onder meer een lustrumconcert.
In de Dorrnrncanenkerk was een tentoonstelling
Hubettusm1s voer man en paard
PLAN, de derde Euroregionale tentoonstelling.
waarin de regio's Aken. Luik. Hasselt en Maas·
Ph1a Berghout omvangt de Sph1nx·culwurpf1JS wt handen van president·d1rec1eur i<Dplem.
tncht samenwerkten De deelnemers waren
Robert Garces - de man van de vuurstenen
Recoro'.taar voor Maas111cht A11port: directeur Jense verwelkomt de 200 000 sle passagrer
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toren rn Eben Eymael - Gerard Caris,
Guy Blues en de architecten Weber Brand en
Panner de ontwerpers van het Klirnkum 'n Aken.

bekend dat een en ander per 1december 1n
werking zou treden. Geschat werd dat ongeveer
2500 Maastrichtenaren een beroep op deze ondersteurnng zouden doen. Naast de twee ion
van de gemeente stortte de Elisabeth
MECC
Strouvenstichung Vijl ton 1n het loods. Ook de
Van donderdag 10 tot en met zondag
kerken en de Vincentiusvereniging zegden hun
13 november voltrok zich 1n het MECC de
medewerking toe.
Jumping Indoor Maastricht. waaraan de
In de loop van de maand kwam 1n de
bekendste springruiters uit Europa deelnamen
Gouverneur Kremers reikte op de avond van de openbaarheid dat het tussen de PvdA-leden van
het college van B en Wniet (meer) boterde.
eerste wedstrijddag de "oscars" van de
De wethouders Vermegen, Wevers en Peters
paardensport uit aan Pierre Durand (Frankrijk),
bleken het geregeld met elkaar oneens te Zijn.
Nicole Uphotr (Duitsland), Marck Todd (N1euwZeeland) en IJsbrand Chardon (Nederland) voor Als belangn1kste conflictpunt werd beschouwd
hun prestaties in 1988. Ter gelegenheid van dit
de herziening van het structuurplan 1979.
hippisch evenement werd op zondag
Zeer nauw betrokken bij dit confhct waren
13 november in het MECC een plechtige
fractievoorzitter Raymond Leenders en vicefractievoorzitter Geurt Bijnen Binnen de MaasHubertusmis opgedragen door de kanunnik
W. van der Valk van het bisdom Roermond op
tnchtse PvdA werd een evaluatiecommissie
opgericht om in samenspraak met de
uitnodiging van Jumping Indoor Maastricht
Naar schatting werd de dienst bijgewoond door betrokkenen tot een oplossing van de
tegenstellingen te komen.
zo'n vijfduizend mensen, opgeluisterd door de
Mastreechter Staar, het Trompetterkorps van de De gemeente liet de aan de Academie voor
Beeldende Kunsten afgestudeerde beeldhouwer
Belgische Rijkswacht, het Vendeliersg1lde uit
Suzanne Radschert een ontwerp maken voor
Elsthout en de jachtverenig1ng Soestdijk.
Celebrant Van der Valk werd onder meer
een "urnenheuvel" op het kerkhof aan de
Tongerseweg. waar crematieresten in urnen
geass1Steerd door de Maastrichtse deken
Maessen en deken J. Punt van Heerlen.
kunnen worden bijgezet. Het resuhaat v.as een
Pastoor L Engels van Heugem voelde zich niet urnenheuvel omkranst door een cirkel van 56
gelukkig met deze gebeurtenis Het MECC staat marmeren platen, waaronder plaats is voor vier
lll "z1j11" parochie. maar volgens zijn verklanng
urnen per plaat. Dit plan veroorzaakte ernstige
wlSl hij niet dal die eucharistieVJenng daar werd bezwaren bij families en begrafenisgeorgarnseerd
ondernemers, die een eigen 'graf" voor iedere
Behalve voor een paardenfestijn bleek het
urn wensten. De gemeente zou alsnog 1n de
MECC tevens geschikt voor een indoor
komende tijd naar een bevredigende oplossing
zoeken.
motorcross op zaterdag 26 en zondag
27 november. Deze eerste indoor motorcross in Op donderdag 17 november werd de eerste
steen gelegd voor de openbare basisschool
Maastricht werd georganiseerd door Arno
Bosch, trok op beide dagen 8500 toeschouwers De Regenboog aan het Bergmanspad op de
grens van Oostermaas en Scharn.
en inde een recette van 240.000 gulden.
De verwachting werd uttgesproken dal hel
De cross werd gewonnen door Dave Strijbosch
gebouw bij de aanvang van het schooliaar m
GEMEENTE
1989 gereed zal ziJn.
In november kwam de gemeentebegroting 1989 Sinds begin november heeft het Maastrichtse
ziekenhuis een eigen "vliegveld". In de tuin
gereed Het meer1arenplan stadsverrneuwing
naast de vijver werd een landingsplaats voor
hield in dat enkele projecten moesten worden
uitgesteld 1n verband met investeringen 1n hel
hehcopters aangelegd. die uil het gehele land
Céram1queprojecl. Uit het meeriarenveel te vroeg geboren baby's brengen voor
1nvesteringsplan bleek dat de kosten van een
behandeling op de intensive care van de
afdeling neonatologie.
restauratie c.q. opknappen van de Hoge
Tegen het einde van de maand werd de
Fronten 6,6 mil]Oen gulden beliepen
restauratie van de zeven eeuv.en oude
Deze raming werd opgenomen 1n verband met
S1nt-Matth1askerk aan de Boschstraat afgerond
de plannen van het R11k de Hoge Fronten aan
de gemeente te verkopen. Zonder bezwaar van
de gemeentekas zullen de gemeenteraadsleden PERSONEN
een verhog10g van 25% van hun vergoeding m Op vr Jdag 4 november nam Lou Lieben af·
sche:d als hoofd van de afdekng Milieu van de
het komende iaar mogen verwachten zoals rrugemeente Maas:ncht Bij ZiJn afscheid werd hem
rnster Van DJk van Binnenlandse Zaken 1et
.veten
de M1l1eoon1s 1988 van de stad aangebooen
H~ werd opgevolgd door ing. E van Sch11ndet
Uit het op m1batief van wethouder Hoen
ontwikkelde "stuwmeer" als gemeente IJk fonds Op zondag 13 november vierde het
kan aan minima extra financiële steun worden
1ongerenkoor Joonk Sjaan 211n t1enjang bestaan
verleend Tegen het einde van de maand werd
Op maandag 14 november werd de Maastnch1-

se inwoner Roon Tempelaars honderd iaar. De
Gele R1)ders brachten hem een serenade
Op woensdag 16 november kreeg de
lachtigiange harpiste Phta Berghout de Sph1nxcultuurpnJS De lètste zwegel wtgere1kt. ZiJ was
onder mee< mede-opnchtster van het
UniverS1te1tsorkest van de RL.
Tegen het einde van de maand verscheen het
leger des Heils te Maastricht in het meuws
Gedurende de wintermaanden stond het leger
iedere vn1dagavond met een "soepbus" bij de
Kru1sherenkerk en het station. Het wilde zo 1n
contact komen met de "ongnJpbaren en
onz1chtbaren" 1n de stad.
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December 1s de maand met een vast stramien
leder iaar wordt deze beheerst door Sinterklaas,
kerstmis en oudiaar. Het iaar 1988 maakte
daarop geen u1tzOlldenng, alhoewel de indruk
groeit dat deze feesten steeds vroeger onder de
aandacht worden gebracht Allerheiligen was
nog niet voorbij. of Sinterklaas deed ZJCh reeds
gelden. en vóór de feestmaand inderdaad
aanbrak stond al alles 1n het teken van kerstmis
Het verbaasde dan ook niemand dal ook
carnaval deze maand vaker onderwerp van ge·
sprak werd
Tussen al die fesliv1te1ten door wordt 1n
december reeds een terugblik op het afgelopen
jaar geworpen. Zo was 1988een1aar met
extreem zacht, somber en nat weer
De gemiddelde temperatuur bedroeg 10.3°
Celsius. Een dergelijke hoge waarde kwam in
deze eeuw niet eerder voor· 1988 telde
tweehonderd uren minder zonneschijn dan het
gemiddelde jaar en er werden honderd
millimeter regen méér gemeten.
Maastricht sloot hel 1aar af met 116.385
inwoners. van wie 60.552 vrouwen en 55.833
mannen.
Op het einde van december telde de R11ksun1·
versne11 Limburg area vijfduizend studenten,
b11na negenhonderd méér dan het 1aar ervooi.
De groei was vooral te da11ken aan de
Ecooom1sche Facul!e11(van694 naar 1064) en
de Faculte11 der Gezondheidswetenschappen
(van 1185 naar 1535).
In het tweede halve iaar ontvingen 20 inwoners
een koninklijke ondersche1d1ng 5 gouden,
8 zilveren en 6 btonzen medailles verbonden
aan de Orde van Oran1e Nassau. lerw11I één
inwoner werd benoemd tol ridder In totaal
werden 1n het afgelopen 1aar 55 Maastrichtse
inwoners koninklijk onderscheiden.
Daalde in het gehele land het kerkbezoek van
rooms-katholieken, 1n Maastricht gingen 1n 1988
meer gelovigen naar de mis dan vorig jaar
(16 procent tegen l 4,8 procent).
Maastrichl had ook dit iaar weer haar traditionele
kerstconcerten Verder was er op donderdag
22 december 1n het stadhuis de volkskerstzang,
georganiseerd door de Raad van Kerken.

BEDRIJVEN
Met de schrik van de beurskrach 1n oktober
1987 nog n de benen" waren de
ondernemingen aan 1988 begonnen.
Het bedrl!fsleven 1n Maastncht staagde er echter
toch 1n z11n omzet 111 de loop van hel 1aar mei
6 procent te verhogen TNeemaal zo veel als de
gemiddelde omzetsL191ng gerekend voor de
gehele provmc'e Limburg De export lag
14 procent hoger dan 1n 1987 De werk·
gelegenheid in en rond Maastncht nam 1n 1988
met 2 procent toe.
De afslu11ing van het boek1aar biJ de
N V. Koninkfl1ke Sph1nx op 31 maart gaf reeds
een 1nd1ca1te van verbetering van de bedn1fs·

Horel Pav... aan ae Boscnstraar
Graf1<J Ho:ei de /'Empereur word/ vorsceu1'k wcgebreld
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resultaten. De record bruto-omzet van het
voorafgaande jaaJ werd overtroffen en steeg met
circa 6procent tot f 240 miljoen. De netto-omzet
steeg met 5,8 procent tol / 223,9 miljoen
De verwachting werd uitgesproken dat de omzei
in het boekjaar 198811989 opnieuw hoger
zal zijn.
In december bevestigde Sphinx' president·
directeur G. Kaptein dat de tegeldivis1e een
bijzonder goed 1aar achter de rug had.
Hij kondigde een investering aan van
f 16 miljoen voor de uitbreiding van deze sector.
Als aanvulling op de tegel· en sarntaird1vis1e nam
de Sphinx de Wisa b.v. in Arnhem over.
Wisa is marktleider in Nederland onder meer
betreffende kunststof toiletreservoirs en neemt
de tweede plaats in op de Westeuropese markt
Ook voor de ENCI was hel een goed jaar
Voor zover 1n december reeds bekend was. zou
de winst over 1988 hel reeds gunstige resultaat
van 1987 (f 439 miljoen) overtref1en.
De moedermaatschappij CBR zette de
1nternat1onahsenng van haar kernact1v1te1ten
voort en kocht een cementfabriek in Californië
(USA). Besloten werd f 30 miljoen te investeren
in de bouw van een nieuwe verzendinstallatie.
die 1n 1990 gereed moet komen.
In 1988 is de winst van KNP met 44 procent
gestegen. Deze zal zo'n f 250 mil1oen
bedragen. ongeveer f 60 miljoen meer dan in
1987. De omzet van KNP steeg met 18 procem
tot 2.5 miljard gulden. De onderneming,
waarvan het zwa8!1epunl van de papiergroep 1n
en rond Maastricht is gelegen. produceerde
1,3 miljoen ton papier en karton· 12 procent
meer dan in 1987. Het personeelsbestand van
het concern bleef ongeveer gelijk en bedroeg
tegen het eind van het jaar 7450.
Ook in 1988 groeide het aantal lezers van de
grootste regionale krant in Zuid-Nederland. De
Limburger. De totale oplage nam 1n 1988 met
0,6 procent toe van 136.322 tot 137 126 zoals
CEBUCO, hel centrale bureau voor
courantenpublicite1t, uitrekende. Dat waren per
dag 804 kranten méér dan in 1987,
Op maandag 12 december ging aan het
Duboisdome1n 1n Randwyck de eerste paal 1n de
grond voor de nieuwbouw van De Limburger.
die f 55 miljoen gaat kosten.
Halverwege december werd bekend dat het
Zwitserse chemieconcern Ciba·Geigy - Ten
Horn b.v. 150 miljoen gaat investeren in de
Maastrichtse fabnek 111 Bosscherveld ten
behoeve van de modernisering en automaHse·
ring. Dat zal geen gevolgen hebben voor het
380-koppige personeel. Er zullen ln en rond het
bedrijf veiligheidsmaatregelen worden getroffen.
die f 3 miljoen gaan kosten.
De transportfirma Schols 1n Amby gaat
uitbreiden in Lanaken, aldus een mededeling
van de firma. Deze uitbreiding werd noodzakelijk Gasontploffing op 5december op Stm·P!eter De poli/Je ontruimde uit voorzorg de gehele G1aasweg
vanwege het sterk toegenomen vervoer ten
gerieve van KNP In 1988 verdubbelden de
Veertig ,aai me11senrechlen herdachr
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papiertransporten.
Per 31 december hield het aannemersbedrijf
Gebr. Theunissen op als zelfstandige
onderneming en werd een dochter van hel
bouwconcern Koninklijke Volker Stevin, dat een
minderheidsaandeel van Theunissen kocht.
Deze werd een van de veertien andere
dochtermaatschappijen. Gebr Theunissen teil
40 werknemers en had in 1988 een omzet van
116,5 miljoen.
HOTELS
Op woensdag 7 december werd het hoogste
punt van de nieuwbouw van Grand Hotel de
l'Empereur bereikt. Het was hel laatste
vermeldenswaardige feit in de geschiedenis van
Maastrichts hotellerie in 1988. Samen met de het
volgend jaar nog te "openen" 47 nieuwe
kamers in de l'Empereur, kreeg Maastricht het
afgelopen jaar 312 nieuwe kamers erbij.
Hotel de l'Empereur is overigens het eerste hotel
in de stad met zwembad en fitness-ruimten.
Op 6 maart had reeds Golden Tulip Barbîzon.
met 87 kamers en onder de directie van
A. Scheeren, nabij het MECC zijn deuren ge·
opend. op 17 juni gevolgd door Hotel Pauw met
70 kamers aan de Boschstraal en tenslotte door
Hotel Novotel met 92 kamers. onder de directie
van A. Naber. nabiJ de Kennedybrug. Naast
deze sterrenhotels ontving op 3 maart Hotel Le
Ro1, onder d1rect1e van P. Vroegop, op de hoek
van de Sint·Maartenslaan en de Parallelweg zijn
eerste gasten.
Vier van Maastrichts Vijf grote hotels zijn
aangesloten bij een internattonale hotelketen:
Barbizon bij Golden Tulip. Hotel Maastricht bij
Bilderberg, Novotel bij de gell1knam1ge kelen en
de l'Empereur bij Best Western.
Tegen het einde van het 1aar bleken de d1rect1es
over het algemeen tevreden met de steeds
verder groeiende exploitatie. Ondanks het feil
dat hel MECC eerst in het ver gevorderde jaar
opende, was de invloed daarvan op de
hotelbezetting reeds duidelijk merkbaar.

MVV
Nadat MW in juni enn was geslaagd terug te
keren in de eredivisie. ging het de ste1dragers
niet bepaald voor de wind. Zij verloren langzaam
hel crediet bij de supporters. Het bleef sukkelen.
Aan hel einde van de eerste helft van de
competitie had MW slechts twee wedstrijden
gewonnen. Met nog één wedstnid 1n de eerste
helft voor de boeg ging MW op de op twee na
laatste plaats de winterstop m.
Op donderdag 8 december was er in de kringen
van de MW-veteranen feest. toen sterspeler
Louis Kruiintjens van voor de Tweede Wereldoorlog zi1n 90ste veqaardag vierde, onder
andere In het bijzijn van de oud-MW-voetballers
de 78·1ange Pol den Hoedt en Frans Akkerrnans,
80 jaar

PERSONEN
Jn december kreeg wethouder Hoen opnieuw en
extra aandacht, toen bekend werd dat hij de
nevenfunctie van aandeelhouder/bezoldigd
adviseur van de BV's BLM Weg· en Waterbouw
en BLM Trading (Bert Lieben) bekleedde.
De raadsfracties van de PvdA en D'66 achtten
dat onaanvaardbaar. Dat deed hem besluiten
het gewraakte adviseurschap neer te leggen.
Het CDA-Maastricht kreeg na elf jaar Fons
WiJnhoven 1n de 40-jarige mr. John Gijsen een
nieuwe voorzitter. Hij is sinds 1987 voorzitter van
het College van Bestuur van de Rijkshogeschool
Maastricht. Hij was van 1982 tot 1987
burgemeester van het Limburgse Montfort.
De wisseling van hel voorzitterschap was de
laatste fase van een veelomvattende
1eorganisatie van de Maastrichtse afdeling van
het CDA.
De directie-secretaresse Monique Schoonbroodt
van de Sphinx won na enkele voorrondes de
eretitel van Secretaresse van het jaar 1988.
Op woensdag 14 december reikte burgemeester
Houben de Spaarbank Limburg-prijs uit aan
dr. A.T.G.M. Tiebosch (29 jaar). Hij studeerde af
aan de RL. Aansluitend volgde hi1 een opleiding
tot patholoog-anatoom. De beoordeling van alle
in 1987 aan de RL verdedigde proefschriften
gebeurde door het College van Dekanen van de
RL onder voorzitterschap van prof. dr. F.l.M.
Bonke. Uiteindelijk werd het proefschrift
''ldiopathie glomerural disease, a prospective
reg1onal study" van dr. Tiebosch als het beste
beoordeeld. Hel werd van uitstekende kwaliteit
genoemd, onder meer blijkend uit het feit dat
een hoofdstuk werd geaccepteerd in The New
England Journal of Medicine en daardoor méén
slag wereldwijd bekendheid kreeg.
Met ingang van 18 december werd de kapsalon
Hensels Hair Design aan de Hoogbrugstraat
door het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen erkend als onderwijsinstelling
De aan het Maastrichtse conservatorium
afgestudeerde Guy Vossen, die vorig 1aar het
diploma van uitvoerend musicus behaalde,
won tijdens het concours La lnfanta Dona
Chnshna in Madrid een priis voor klassieke
gitaarmuziek. Tot de prijs belloren een bedrag
van f 4500, - en een toernee door Spanie.
Nog vijf andere leerlingen van het
conservatorium vielen in de pnizen Op
8 december werd de Edmond Hustinxprijs
eveneens uitgereikt aan de flu1t1sle Ellen Hardy,
de klarinettist Fons Kiesman, de hoornist
Will Sanders, de vrohst Willred Sassen en de
hoboïst Herman Vincken
De 1n Maastricht geboren Raphaël Franqu1net
(44 jaar). zoon van schilder Robert Franqu1net,
werd benoemd tot hoogleraar aan de Parijse
universiteit. Hij Is gespecialiseerd in celbiologie.
He! mannenkoor W1eker E1ndrach huldigde z11n
leden A. Mu1jtjens, J. Krüse en L. Dreezen
wegens hun zest1g1ar1ge lidmaatschap.

Voor zo'n negenduizend mensen speelde de
Bntse popformatie Level 42 in hel MECC op
zaterdag 17 december. Het optreden was totaal
uitverkocht en de spoorwegen lieten van het
nabijgelegen station Randwyck extra lange
treinen rijden naar Heerlen. Sittard en
Roermond.
Op beide kerstdagen trokken niet minder dan
vijltienduizend bezoekers naar de overdekte
kerstkermis in het MECC. Een heus circus en
kermisattracties stonden in het congres· en
beurscentrum opgesteld De kermis was ge·
opend tol en met 30 december.
GEMEENTE
Maakten GS in het begin van het jaar
moeilijkheden over de gemeentebegroting 1988
in verband met het achterblijven van de
voorgaande gemeentelijke 1aarrekeningen en
weigerden zij zelfs de begroting goed te keuren,
ook ditmaal maande hel provinciaal bestuur de
gemeente Maastricht inzake het insturen van de
jaarrekening 1987, die GS achtten nodig te
hebben om de begroting voor 1989 te kunnen
goedkeuren.
De gemeente bleek. aldus een uitspraak van de
Raad van State, vrij te zijn in het kiezen en het
wijzigen van straatnamen Dit naar aanleiding
van een procedure, die bewoners van de
Werner von Braunstraat startten tegen het
wijzigen van deze naam in Kelvinstraat.
Ofschoon zij verloren. werd bestolen dat zij de
kosten. die deze naamswijziging met zich
meeb1engt, bij de gemeente konden declareren.
De Rekenkamer maakte bezwaar tegen de
toekenning van een subsidie van f 35 miljoen in
oktober aan Maastricht voor de ontwikkeling van
het Céramiqueterre1n. De Tweede Kamer
besloot op woensdag 14 december dat het
verlenen van de miljoenensubsidie toch gewoon
moet doorgaan
MENSENRECHTEN
Ter herdenking van veertig 1aar mensenrechten
werd 1n Maastricht op zaterdag 10 december
een muurschildering onthuld tegen het pand op
de hoek van de Tongerseweg en Kakeberg,
voorafgegaan door een sblle tocht vanaf het
Stationsplein De onthulling vond plaats door
burgemeester Houben 1n aanwezigheid van de
ontwerper, de Franse kunstenaar Roland Topor
De schildering stelt een mannenhoofd voor
waarvan de rnond met een hamer wordt
weggeslagen om zo uit te drukken hoe de mens
monddood wordt gemaakt
Hel 1aar 1988 werd afgesloten met het tradilione·
Ie vuurwerk en e1nd1gde even rustig als zacht als
het was begonnen.

